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כולנו חפצים בלימוד תורה "לשמה". מקטנותנו 
ואורך  חיינו  היא  התורה  הזה,  המושג  על  גדלנו 
כמו  אותה  ללמוד  רוצים  אנו  ומכיוון שכך  ימינו 
שצריך: לשמה. וכשאומרים שצריך ללמוד לשמה 
כבר מובן מאליו שישנה גם אפשרות בעייתית של 

"שלא לשמה".

יש  בראשונים  כבר  הן.  מגוונות  הלשמה  דרגות 
לשמה.  ושלא  לשמה  של  שונות  ברמות  הבחנה 
שלא  ו"מתוך  לאדם  שמותר  לשמה  לא  יש  ולכן 
לשמה בא לשמה", ויש לא לשמה שאסור לאדם 
לשמה  בתורה שלא  העוסק  "כל  חמור:  באיסור 

נוח לו שלא נברא".

בנשמה של התורה - פנימיות התורה כפי שמוצגת 
בתורת החסידות, דרגות הלשמה מקבלות דקויות 
ועומק רב. נחלק אותן כעת לשבע, לפי סדר עולה, 
מהדרגה הנמוכה הנדרשת מכל אדם עד לגבוהה 

ביותר שלא כל אחד מסוגל להגיע אליה.

לטובתה ולא נגדה
בלי  תורה  לקנטר. לימוד  מנת  על  שלא  א. לימוד 

מטרות נוראות של להיות נגד התורה.

או  כבוד  לקבל  מנת  על  לא  פניות,  ללא  ב. לימוד 
שלא  רווחים,  בשביל  ולא  בגללה. "לשמה"  כסף 

תהיה קרדום לחפור בה ולהרוויח ממנה.

בחירה  מתוך  ג.   לימוד 
הכרח  מתוך  ולא  ורצון, 
בגלל  לא  הרגל;  או  חיצוני 
מבחן  או  מחייבת  מסגרת 
מתוך  אלא לימוד  מלחיץ 
לא  סתם,  ולא  ורצון  כוונה 

במקרה. 

הדרגות  שלוש  אחרי 
בהן  שיש  הללו,  הבסיסיות 
התמודדות עם ריח לא נעים 
אינטרסים  הרוח,  גסות  של 
דרגות  מגיעות  וסתמיות, 
ריחניות  חיוביות, 

ועסיסיות.

לשמה – לשם ה'
ד.  לימוד מתוך רצון ושאיפה מודעת ללכת בדרכי 
התורה, לדעת מה לעשות ואיך להתנהג. לשמה – 

בשביל התוצאה הנדרשת מהלימוד.

דרך  לה'  להתחבר  תשוקה  מתוך  ה.   לימוד 
רק  לשם־ה'. לא  אותיות:  היא  התורה. לשמה 
אלא  פה,  רוחנית יש  אינטלקטואלית  התעניינות 
צמא להתחבר לאלוקות שבתורה ושהתורה תיכנס 

לתוכי ותפעם בקרבי, "ותורתך בתוך מעי".

ידי שישראל מתקשרים בתורה הם מתקשרים  על 
בה', כי "תלת קשרין מתקשרין דא בדא - ישראל, 
קשרים  )שלושה  הוא"  בריך  וקודשא  אורייתא 
ברוך  והקדוש  התורה  ישראל,   – בזה  זה  נקשרים 
הוא, זוהר(. ובמובן הזה "לקרוא בתורה" זה לקרוא 

לה' דרך התורה.

ועדיין בתשוקה הזו האדם מרגיש את עצמו, הוא 
חפץ בקרבת אלוקים שטובה לו. ובחסידות מוסבר 
שזוהי דרגת הלימוד "אדעתא דנפשיה" שמופיעה 
ואחריה  פתיחה,  סח:( כדרגת  בגמרא )פסחים 

באה הדרגה הגבוהה יותר:

ו.    תורה לשמה ללא שום מטרה אישית, רוחנית 
ונעלית ככל שתהיה. לשמה – בלי קשר אליי אלא 
לא  מכך:  ויותר  שבלימודה.  ה'  רצון  בשביל  רק 
רק שזהו רצון ה' אלא שכאן נמצא ה': "אורייתא 

וקודשא בריך הוא כולא חד"! זה לא שדרך התורה 
אני מרגיש את החיבור אל ה' אלא שהתורה היא 

הוא ממש.

זה לא רק בשביל  ליד אביו  רץ להיות  כשבן קטן 
שיהיה לו טוב, אלא בעיקר בשביל להיות במקום 
במדרגה  התורה  לימוד  נפרד.  להיות  שלא  הנכון, 
הזו הוא הצורך להיות במקום הנכון, שהוא צורך 

בסיסי יותר מכל הנאות הגוף או הנשמה.

דמלכא"  בגופא  "לאשתאבא  שואף  כזה  לימוד 
)להישאב אל גופו של המלך(; להיות במקום של 

התכללות, התאחדות והישאבות אל ה'.

ביחס הזה אל התורה היא אין סופית ממש, ומעבר 
לחיבור האישי שלי אל ה', יש בה את החיות של 
כל העולמות, וגם לכן אי אפשר להשאיר את היחס 

אליה רק במישור האישי )גמרא פסחים שם(.

דרגה זו היא דרגת היעד של תורה לשמה, לפי תורת 
החסידות, והיא מקפצה לדרגה הגבוהה ביותר:

לשמה – לסייע לה
ז.   לימוד למען התורה עצמה, על מנת לחבר אותה 
הקדוש  שישכון  "להמשיך  האלוקי.  שורשה  עם 
ברוך הוא בתורה" )בעל התניא(, ובלשון חז"ל: "דוד 
הבהיר  בהקב"ה" )ספר  שלמעלה  תורה  מחבר  היה 

לרבי נחוניא בן הקנה(.

כמו שהתורה מחברת את היהודי עם הקב"ה, כך 
יש בחינה שהיהודי מחבר את התורה עם הקב"ה, 
שהרי אלו הם שלושה קשרים שמתקשרים זה בזה. 
למעלה  היא  יהודי  של  נשמתו  מסוימת  מבחינה 
בדביקות,  לימוד  דרך  יכול,  הוא  ולכן  מהתורה, 
להעלות אותה ולאחד אותה עם הקדוש ברוך הוא!

לעצם  הקשורה  ביותר,  הגבוהה  בדרגה  מדובר 
על  היהודי  מתגלית אצל  עצמה  והיא  הנשמה, 
משהו  ביהודי  מגלה  התורה  תורה...  שלומד  ידי 
שלמעלה ממנה, ועל ידי התגלית הזו היהודי יכול 

להעלות את התורה למקום יותר גבוה.

בדרגה זו לימוד התורה לשמה הוא פשוט: למענה.

יהי רצון, שבחג מתן תורה הזה נזכה כולנו לעלות 
בשמחה  התורה  את  ולקבל  ה"לשמה"  במעלות 

ובפנימיות.

 "לשמה"
כפול שבע

משה שילת

קרוב לביתיום עיון
היום שיעשה לך את הקיץ

14

רביעי ז’ תמוז 13.7
בקמפוס המפואר של ישיבת בני עקיבא, נתניה

עיריית נתניההמחלקה לתרבות תורנית

התכנסות, קפה ועוגה 9:00

10:00

11:40

13:00

14:00

15:45

17:30

המפגש עם רחב 
והתרבות המערבית 

 הרבנית 
עידית איצקוביץ

 אורות 
באפילה

הרב יוני לביא

 לדבר 
 על רגשות 

 הרבנית 
אסתי ארנד

 האור 
בילד שלי

 הרבנית 
זיוה מאיר

 'רוקדת על חוט' 

 אמונה תמימה 
ושמחה

 הרבנית 
שולמית פישר

 מאוטומט 
למודעות 

הרבנית 
שרית קלכהיים

אמנות
היי יוצרת את עצמך

ליאורה לוי

האישה במקדש
מסע נשי בזמן

ציפורה פילץ

מאמין וצומח

הרב אלי פרידמן

עוצמה והעצמה

 הרה"ג 
קלמן מאיר בר

 שיטת אביבה 
לאיזון הורמונלי

חגית דיקשטיין 

 'השמיעיני 
את קולך'

להאור רובין

 כתיבה 
ודמיון נובע

ליאור אברהם

 לעורר 
את האהבה

 הרב 
עמיהוד קלכהיים

'חיזוק'
ר' נחמן מברסלב

ליאור אברהם

'ובחרת בחיים'
 סיפור אישי מטלטל 

גלית גלבוע

איה מקום כבודו
חזרה לארמון המלך

 איה קרמרמן

 מופע סוחף מלא לב ועוצמה

הפסקת צהריים
יריד מכירות     כיבוד עשיר     ארוחת צהריים לנרשמות מראש

קינוחי גורמה 
ללא סוכר וגלוטן  

מירית גולן

רפלקסולוגיה 
טיפול במשפחה

חגית דיקשטיין 

 'השמיעיני
את קולך'

להאור רובין

 תכשיט
בעיצוב אישי

סימה ברדה

רוחמה בן יוסף       צ'לו - ליאת סבא

סדנא

הרשמה ותשלום בקלות ובמהירות באתר 
tehalelia.org. -האינטרנט של המדרשה

להזמנת דוכנים ופרטים:
 dtehalelia@gmail.com ,0528-945081 

לרישום: 0528-902662

 ישיבת בני עקיבא נתניה, הרב גד מכלוף 4 שיכון ותיקים | חניה במקום 
השיעורים מיועדים לנשואות ורווקות | אין להכניס תינוקות לשיעורים
בחסות ראש העיר הגב' מרים פיירברג- איכר ובמעמד ד"ר אביטל לאופר סגנית 

ומ"מ ראש העיר ומר דניאל בשארי הממונה על התרבות התורנית

 לרפואת: פרידה בת רחל, ציפורה בת רבקה 
לעילוי נשמת :פנינה בת יעקב נח, משה יעקב בן חיים נח, יחזקאל בן אברהם, אסתר 
בת יצחק אייזיק, יוסף בן דוד הלוי, דובה בת דוד, יוסף אריה לייב בן אלימלך יצחק, 

זהבה זלעטא פעסיל בת חיים, אשר זעליג



הראשונים  השבועות  מחגי  אחד  את  זוכר  אני 
שעשיתי כמבקש ה' ותורתו. גרנו כבר בבני ברק, 
את המקווה של ליל החמישים ואת תיקון הלילה 
עשיתי בשול של ברסלב. באמצע הלילה הגעתי 
מהזוהר,  המצוטט  החלק  אל  התיקון  בסדר 
רבי שמעון שם את ראשו בין ברכיו בוכה ושר 

לאהובתו:

כמה  עלמין,  דכל  נהירו  אורייתא,  "אורייתא 
ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטין מנך כל 
סיטרא, מינך כולא, עלך קיימי עילאין ותתאין, 

נהירו עילאה ודאי מנך נפקי...".

הצטרפתי לדמעותיו של רבי שימעון ולמילותיו 
הבוערות. ליבי נפתח באהבה לתורה ולבוראי.

הנחתי ראשי בחיקו של בוראי והרגשתי אהוב, 
אוהב ובטוח.

ירא שמיים. חליפה.  חלפו שנים, הפכתי לדוס. 
זקן. חמישה ילדים. דירה בירושלים.

ברוך השם, זה חסד עצום. בחלומות הכי רחוקים 
לא הייתי יכול לדמיין את חיי מלאים ורחבים כל 

כך.

ובכל זאת, אני מרגיש צורך לשוב בתשובה על 
תשובה. משהו יקר מאד נזנח בדרך.

האמונה  השמחה.  ה'.  בטוב  ההכרה  עומק 
בתשובה  שחזרה  ההבנה  ובעיקר  הפשוטה. 
לא  העבר.  ומחיקת  חדשה  התחלה  כוונתה  אין 
הנפשי ולא הגשמי. חזרה בתשובה היא תהליך 
הכמוסים  הנפש  חלקי  השבת  של  ועדין  איטי 
ביותר שלי, חלקים אישיים ומבולבלים הנגועים 
הרמתם  הארתם,  השבתם,  שונים.  בנגעים 
ותיקונם. להשיב אותי אל ה'. להפוך את הפחד 
והדאגה לאמונה ואופטימיות. לראות את הטוב. 
לסלק את הייאוש ולהתמלא ברצון מלא ועשיר.

מציאות  הוא  שה'  שלי  הילדים  את  ללמד 
הרחמים, טובו אין סופי ואהבתו אלינו לא תלויה 
בדבר. ושהם יאמינו לי. זה חלק התורה שלי. זו 

עבודה מופלאה שמוטלת עליי. רק עליי.

את  להפגיש  זה.  את  לעשות  שיכול  אחר  אין 
מהתיכון  הנער  מעומר,  הילד  ההוא,  אביתר 
התל  דרום,  מפיקוד  הג'ובניק  החייל  החקלאי, 
אביבי המלנכולי המוכשר והאגואיסט, להפגיש 

את כל חלקיי עם בוראי.

הוא  התורה  עם  מאיתנו  אחד  כל  של  המפגש 
לא  מניב  הזה  שהמפגש  והפירות  יחידי  מפגש 
דומים לשל אחר, לא בטעם ולא במראה. לנהוג 
כבוד במי שהיינו, במי שאנחנו, כנראה שרק אז 
נוכל לנהוג כבוד זה בתורתו של זה. לקבל את 

 להפגיש את
      אביתר ההוא, 

 הילד מעומר, 
     הנער מהתיכון החקלאי,   

    החייל הג'ובניק 
      מפיקוד דרום, 

 התל אביבי המלנכולי
       המוכשר והאגואיסט, 
      להפגיש את כל 

חלקיי עם בוראי

אביתר בנאיאישית

אורייתא, אורייתא

הגיוון והשוני בביטחון ובענווה.

שבועות,  בליל  מופלאה  הארה  אותה  אל  לשוב 
אל עומק טובו של ה'. אל עומק שמחת התורה. 
אל עומק גדולתם של ישראל. אל עומק גדולתי 

ויופיי היחידי והמיוחד.

אורייתא אורייתא, למדי אותי לשמוח, למדי אותי 
להאמין, לאהוב ולבטוח.

072-2602040
דיסק חודשי 
עם שיעורי 
הרב סבתו

גם 
באפליקציה

 15 דקות 
ביום

מצטרפים    ללומדי   הרמב”ם   היומי    ומקיפים   את   התורה   כולה!
היחיד  הלימוד  הוא  לרמב”ם  החזקה  הי”ד  לימוד 
שבאופן שיטתי ומסודר מקיף את כל חלקי התורה

חג שבועות שמח!

לקבל את התורה כולה
הרמב”ם היומי 



הוותיקה  ההסדר  ישיבת 
טובלת  אדומים  במעלה 
רעננה,  צמחיה  של  בשפע 
המדברי  לנוף  מנוגדת  שכה 
שלמרגלותיה.  החום־צהבהב 
מתחלפת  שבחוץ  ההמולה 
ברעש הלימוד שעולה מפתח 
צופה  אני  המדרש.  בית 
ומאזין בדממה לרעש המתוק 
שמזכירה  הישיבה,  מהיכל 
ייחודית  טבע  שמורת  לי 
בגלל  רק  ולא  המדבר,  בלב 
הנוף הגיאוגרפי, אלא בעיקר 
הישיבה.  ראשי  שני  בגלל 
החיצונית  החזות  למרות 
השונה בתכלית, הם מזכירים 
ובהתמדתם  חייהם  בהליכות 
הליטאי.  הזרם  גדולי  את 
מזיע,  סבתו  הרב  את  לראות 
על  מתייגע  כשהוא  כפשוטו, 
מחזה  זהו   – מוקשית  סוגיה 
מוכר. כך גם הרב שילת נכנס 
'חברון'  ישיבת  של  לכולל 
ארבע  בן  כשהיה  הליטאית 

עשרה בלבד.

הישיבה,  ממייסדי  וסבתו  שילת  הרבנים  היו  שנה  ארבעים  כמעט  לפני 
בית  לכתלי  מחוץ  במשותף.  בראשה  עומדים  הם  האחרונות  ובשנתיים 
 ,)70( שילת  יצחק  הרב  ייחודית:  כאישיות  מהם  אחד  כל  מוכר  המדרש 
כמחברם של ספרי הלכה ועיון רבים ואחד מגדולי חוקרי הרמב"ם. הרב 
חיים הכהן סבתו )65( מוכר בציבור יותר כסופר מפורסם של הספרים רבי 
המכר פרי עטו )"תיאום כוונות", "כעפעפי שחר" ועוד( לצד ספרי הגות 

תורנית.

לרגל חג מתן התורה ישבנו איתם לשיחה במגרש הביתי האמיתי שלהם, 

בבית המדרש.

שלפניהם  הגמרא  את  סוגרים  הם 
בדרך  בדממה,  לפני  ופוסעים 
שבקומה  הישיבה  לספריית 
מרבים  לא  "אנחנו  התחתונה. 
שילת.  הרב  מחייך  להתראיין", 
"אשתי אמרה לי שכבר התראיינתי 
הרב  מנגד  מצטדק  מדי",  יותר 

סבתו.

 איך ידעתם?

בבית  מושבם  את  קבעו  שניהם 
המדרש בגיל צעיר, וכשאני שואל 
אותם כשאלה פותחת מתי החליטו 
שהרב  ממתין  סבתו  הרב  כך,  על 
שילת המבוגר ממנו יפתח בדברים. 
"כהן בראש", אומר בחיוך רך הרב 
שילת ומחווה בידו. הרוגע והכבוד 
מאוד  ניכרים  השניים  בין  ההדדי 

לאורך כל השיחה.

מסורת  זו  תורה  לימוד  "אצלנו 
ומושרשת  ארוכה  משפחתית 
מאוד", פותח הרב סבתו. "סב סבי, 
חכם אהרן שוויכה, היה רב ראשי של ארם צובה שהיתה עיר של גאונים, 
בנו רבי רפאל ידע בגיל שמונה עשרה את כל התלמוד בעל פה, וסבא שלי, 
חכם אהרן שוויכה, היה ראש ישיבה במצרים ותלמיד חכם עצום. אבא שלי 
ובכל שבת היה  יום,  לומד בכל  בית שעובד לפרנסתו, אך היה  היה בעל 
הולך לבית הכנסת ולומד תורה מסעודת הצהריים ועד צאת השבת. מאז 
שאני זוכר את עצמי כילד בבית־ספר יסודי, הייתי אוהב לשבת בבית הכנסת 
ומובנת  וללמוד גמרא להנאתי. הדחיפה לעולמה של תורה היתה ברורה 

מאליה והיה לי ברור שלשם אני ממשיך".

˙úמידי 
חכמים

זהותו של  הם לא מסגירים את 
בטוחים  אך  הבא  הדור  גדול 
הישיבה  בחורי  וכי  בקיומו, 
מהדורות  ברמתם  נופלים  לא 
שילת  יצחק  הרב   • הקודמים 
בשיחה  סבתו  חיים  והרב 
מעמיקה ולא שגרתית על לימוד 
הטכנולוגיה,  אתגרי  תורה, 
 • ה'  ועבודת  מאוחרת  רווקות 

חלקנו בתורתך

̇ חלון של  שיח

אביאל הלוי
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אצל הרב שילת תמונת הפתיחה נראתה 
שונה למדי. "אני אמנם בן למשפחה של 
גדולי תורה וחסידות בדורות הקודמים, 
ממלכתי־דתי  בבית־ספר  למדתי  אבל 
שבו לימוד תורה לא היה הדבר המרכזי. 
בתשתית החשובה שקיבלנו  לזלזל  בלי 
עיסוק  של  חסרון  היה  הספר,  בבית 
עיקרי והתמסרות לתורה וליראת שמים. 
המצווה,  בר  לקראת  שלב  באיזשהו 
משהו  היא  שלי  הדתיות  שכל  הרגשתי 
הקשר  את  אעמיק  לא  ושאם  שטחי, 
שלי לתורה באופן שיקשר אותי לקדוש 
ברוך הוא באופן אמיתי, כל החינוך יכול 
חברים  להרבה  שקרה  כפי  להתמסמס, 
התיכון  סיום  שאחרי  שלי  מהכיתה 
החלטה  קיבלתי  הכיפה'.  את  'הורידו 
התיכון  את  לעזוב  צריך  שאני  פנימית 
ארבע  בן  כשהייתי  ולעבור לישיבה. 
סידר  אבי  התיכון.  את  עשרה עזבתי 
'חברון'  ישיבת  של  בכולל  חברותא  לי 

בירושלים ולאחר מכן עברתי ל'מרכז הרב'".

החברותא שהוצמדה לנער הצעיר היה הרב משה חיים שלנגר, לימים 
משגיח בישיבת 'פורת יוסף', שהטביע את חותמו ברב שילת. הרב 
בו את  'נתיב מאיר' שנטעו  רבותיו בישיבת  סבתו מונה בחיבה את 
היסודות ללימוד, לפני שעבר לישיבת הכותל בה למד שנים ארוכות, 

ישעיהו  הרב  נבנצל,  אביגדור  הרב  אצל 
הדרי ועוד.

הרב,  בישיבת מרכז  "אחרי מספר שנים 
רוחנית  התקשרות  להרגיש  התחלתי 
לבית המדרש של הרב קוק, דרך תלמידיו 
הרצי"ה,  ובראשונה  בראש  הגדולים. 
עלי  שהשפיע  'הנזיר'  הכהן,  דוד  והרב 
שנה  עשרים  שילת.  הרב  מספר  מאוד", 
בישיבת  ר"מ  היה  כשכבר  מכן,  לאחר 
ההסדר מעלה אדומים, שמע הרב שילת 
על הרב גדליה נדל מבני ברק, מתלמידי 
מיגיע  להתפרנס  שהקפיד  איש  החזון 
כפיו, והיווה דמות חריגה בנוף 'הגדולים' 
חתר  תמיד  גדליה  "ר'  ברקי.  הבני 
התורה  הגיון  של  המקורי  לטעם  להגיע 
החיבור  את  ולהסביר  השכל  באמצעות 
השכלי בין התורה שבכתב לתורה שבעל 
פה באמצעות י"ג מידות שהתורה נדרשת 
בהן, שזה היסוד של פסיקת ההלכה. זה 
לא מה שעושים בישיבות בדרך כלל, זה 

ובסיסיות  חדשות  לדרכים  פתח  לי  פתח 
בלימוד הגמרא. הוא היה מקנאי בני ברק, 
אבל רחב, מכיל ופתוח. מבחינה רוחנית 
למרות  משותפת,  שפה  איתו  מצאתי 

ההבדלים הגדולים בהשקפות".

האיכות בדרך
איזו תחושה שגדולי התורה שאנחנו  יש 
עניין  הם  ובגעגוע  בהשתאות  מזכירים 
איך  בימינו,  קורה  מה  עברו.  דורות  של 

מצמיחים גדולי תורה?

שהוא  מי  כזה.  מתכון  מכיר  לא  "אני 
מתכון",  לתת  יכול  לא  בעצמו  גדול  לא 
חושב  לא  אני  "אבל  סבתו,  הרב  מחייך 
שזה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לגדל 
תשתית ולהצמיח תלמידי חכמים ישרים, 
ער  שליבם  וחרוצים  מתמידים  הגיוניים, 
ולמרות  והמדינה,  העם  השעה,  לבעיות 
זאת הם נאמנים בלי סייג למסורת של תורה מן השמים ולתורת אבות. 
ידע בכל חלקי התורה, להעניק להם  זו לא משימה קלה לתת להם 
אמת  יושר,  של  בסיס  לצד  סוגיה,  כל  עם  להתמודד  למדניים  כלים 
ורגש רוחני חם. זו משימה גדולה וקשה. אני לא מסכים עם ההנחה 
שלך, למרות שגם הרב ליכטנשטיין אמר לי אותה; עלי נאמנים דברי 
בכל  ושתלם  מועטים,  ראה שהצדיקים  הוא  ברוך  חכמים שהקדוש 
צורך,  יראה  הוא  ברוך  כשהקדוש  דור. 
הוא ישתול בקרבנו גדולי תורה וצדיקים. 
אין לי ספק שישנם כאלה ושעוד יצמחו 
כזה ש'שואלים  הוא  כאלו. תלמיד חכם 

אותו בכל מקום והוא עונה'".

תורה,  גדולי  בזמננו  שאין  "ההנחה 
לא  פשוט  היא  הדתית,  בציונות  ובפרט 
הרב  קובע  עובדתית",  מבחינה  נכונה 
גדולים,  אצלנו  שאין  "התדמית  שילת. 
לענווה  התחנכו  שאנשים  בגלל  נוצרה 
אנחנו  היום  רוח.  עושים  ולא  ולצניעות 
שקורה  מה  לראות  ויכולים  מבוגרים 
הציוניות  בישיבות  יש  התורה:  בעולם 
ש"ס  בידיעת  שגדולים  חכמים  תלמידי 
מגדולי  ברמתם  נופלים  שלא  ופוסקים, 
מהישיבה  בוגר  לנו  יש  הקודם.  הדור 
ואחרונים,  ראשונים  בתלמוד,  שבקי 
כאילו היה מחשב. יש כאלו גם בישיבת 
בית אל, תורת החיים ועוד ישיבות", הוא 

הרב שילת:
את  סוחפת  "הטכנולוגיה 
ושוטטות,  לבטלה  האדם 
דברים  מיני  בכל  להסתכל 
מעניינים ושלא תעבור עליו 
חצי שעה בלי לדעת מה יש 
באתר הזה ובאתר ההוא. זה 
מיראת  מתכון להתרחקות 
את  לעבוד  ומרצון  שמים 

ה'"

הרב סבתו:
זה  יותר  לי  שמציק  "מה 
ללימוד  שמוקדש  הזמן 
שבהחלט  דבר  וזה  תורה, 
התורה.  כבוד  על  משפיע 
במצרים  שלנו  בקהילה 
משתיים  שבת  בכל  למדו 
השבת.  צאת  ועד  בצהרים 
ראינו  לא  לארץ  כשעלינו 

את זה, והופתענו מאוד"
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מונה, בלי להזכיר שמות. "יש יחידים שהם גדולי תורה ממש, ויש עוד 
הדור.  כגדולי  יוכרו  גם  רציניים שמתוכם  חכמים  תלמידי  של  מסות 
יש כיום הרבה מאוד ישיבות שלומדים בהם אלפי תלמידים. אין ספק 

שהכמות גם תעשה איכות".

את  מאוד  מייקרים  החרדי  שבציבור  מכך  הזו  התחושה  נובעת  אולי 
לומדי התורה, ואצלנו פחות?

הצטיינות",  אחד של  תחום  רק  יש  החרדי  "בציבור 
אצלנו  התורה.  בלימוד  "וזה  שילת,  הרב  פותח 

שכמעט  אחרים  באפיקים  גם  יוקרה  יש 
אנשים  החרדי.  בציבור  קיימים  לא 

למקצועות  הישיבה  אחרי  יוצאים 
והופכים  לאקדמיה,  מגיעים  שונים, 

בעלי  ורופאים  מדענים  לכלכלנים, 
התפזרות  יש  גבוה.  מעמד חברתי 
הדתית  בחברה  היוקרה  של 
לפעמים  ולצערנו,  לאומית, 
מגדלור  מהווים  לא  הרבנים 
אותם,  מעריכים  כולם  שבאמת 
והתורה היא לא במרכז. לצערנו 
כך  כל  לא  תופעות  גם  היו 
הרבנות,  של  בתחום  חיוביות 
שגרמו לחוסר כבוד של הציבור. 

אבל זה לא סותם את הגולל, צריך 
רוח  שאר  בעלי  אנשים  שיקומו 

מיוחד שיעוררו את הכבוד הזה".

הרב סבתו מדגיש בדבריו נקודה שונה. 
יודע על ציבורים אחרים, אבל  "אני לא 

כבוד  פחות  רוחשים  שאצלנו  חש  לא  אני 
הרוח  בעולם  החכמים.  לתלמידי  והערכה 
אי  במקום.  עומדים  ולא  ניידים  הם  הדברים 
מה  בברומטר.  רגע  כל  זה  את  למדוד  אפשר 
ללימוד  שמוקדש  הזמן  זה  יותר  לי  שמציק 
כבוד  על  משפיע  שבהחלט  דבר  וזה  תורה, 
מה  של  דעתי,  לפי  הבעיה,  ומעמדה.  התורה 
בתיכונים,  קיימת  התורה',  'ייקור  שקראת 
במספר השעות שמוקדשות ללימוד תורה, מול 
ההיסטריה המסוימת שנוצרה סביב מקצועות 
ההייטק, המתמטיקה והפיזיקה. הם מקצועות 
שעות  את  לסתור  אמור  לא  זה  אבל  חשובים 
לימוד התורה. יש לנו ילדים שמסיימים ללמוד 
באחת בצהריים, ויש להם המון זמן עד הערב, 
להילחם  צריך  לא  לתורה.  וזמן  לפיזיקה  זמן 
שעות  עשרות  יש  בבטלה,  אלא  בפיזיקה 
שיוצאות לבטלה, לא למדע, לא לחכמה ולא 

לתורה".

בעל  לא  וגם  חכם  תלמיד  להיות  אפשר  "אי 
תורה  לימוד  של  בשעתיים־שלוש  רק  בית 
בכל  למדו  במצרים  שלנו  בקהילה  בשבוע. 
שבת מהשעה שתיים בצהרים ועד צאת השבת. 
והופתענו  זה,  את  ראינו  לא  לארץ  כשעלינו 
יוצאים  "עכשיו  סבתו.  הרב  מוסיף  מאוד", 
חודש  להקדיש  לא  למה  חופשה,  לחודשיים 
אפשר  חודשיים?  שיסתובבו  למה  לתורה, 
לשלוח את הנערים לחודש בישיבות ושילמדו 

תורניות,  וקייטנות  הצהריים  אחר  תורה  תלמודי  להקים  צריך  תורה. 
ויוזמה. הרב נריה היה אדם אחד,  ולשם כך צריך אנשים בעלי מרץ 
שהצליח לחולל מהפכה. צריך להשכיל לקומם מחדש את היוקרה של 

ההשקעה בתורה. ברוך ה' יש כמה מפעלים כאלה – כמו הדף היומי 
וכמו מפעל הרמב"ם היומי שיצא גם בדחיפת הישיבה שלנו והדביק 

עשרות אלפים, לשם אנחנו צריכים לחתור".

מפלצת השוטטות
כשאנשים יוצאים מהישיבה, האם הקומה התורנית שלהם 
מניסיון  יותר?  לחסינה  הופכת  דווקא  או  מתפרקת 
אישי אני יודע כמה קשה ל'בעל בית' לשמור 
על הקשר עם לימוד התורה אחרי שעוזבים 

את הישיבה ויוצאים לחיים

"אחד מהדברים שיכולים להשפיע 
בישיבות  שקרוי  מה  זה  לטובה, 
הלימוד  דרך  בלימוד'.  'טעם 
שהרב  והמעמיקה  הלמדנית 
סולובייצ'יק הנהיג באמריקה, 
בוגרים  שאלפי  גרמה 
יוניברסיטי  הישיבה  של 
המשיכו  לאקדמיה  שיצאו 
לקבוע עיתים לתורה מתוך 
להם  שהיה  הזה  הטעם 
הנאה  להם  שנתן  בישיבה, 
רוחנית וחשק לקבוע עיתים 
שילת.  הרב  אומר  לתורה", 
"אבל זה לא יכול להיות גורם 
יראת  זה  העיקרי  הגורם  יחיד. 
בלי  ה'.  לעבודת  והחינוך  שמים 
רצון לעבוד את ה' אדם נשחק ונכנס 
לעבודה  הזה,  העולם  ענייני  לתוך 

ולפרנסה, והולך ומתרחק מתורה".

עיקרית  משימה  זו  ה'  עבודת  "להקנות 
ה'  יראת  'הן  הלימוד,  לפני  עוד  ובסיסית 
בדור  קשה  הכי  העבודה  זו  חכמה'.  היא 
ובדור  בטלה,  על  דיבר  סבתו  הרב  שלנו. 
שלנו יש את המפלצת הזו של המחשבים", 
אומר הרב שילת בצחוק כואב ומצביע על 
השולחן  על  שמונח  שלי  החכם  הטלפון 
ומקליט את הריאיון. "עם כל הטוב שיש 
יש בה הרבה רע, לא רק בתחום של  בה, 
איסור וטומאה שקיים בממדים מדאיגים, 
אלא גם בייצור מבהיל של בטלה. המחשב 
סוחף את האדם לבטלה ושוטטות, להסתכל 
תעבור  ושלא  מעניינים  דברים  מיני  בכל 
באתר  יש  מה  לדעת  בלי  שעה  חצי  עליו 
להתרחקות  מתכון  זה  ההוא.  ובאתר  הזה 
וזה  ה',  את  לעבוד  ומרצון  שמים  מיראת 
מפיל חללים ברמות מטורפות. יש לנו כאן 
מלחמה כבדה שצריכה מחשבה רבה איך 
רמת  את  להעלות  איך  איתה,  מתמודדים 
האדם  רצון  את  ולרומם  היראת־שמים, 

לייסד את חייו על עבודת ה'".

אז איך עושים את זה?

בזמן  שהתחזקה  החסידית  "המגמה 
רוחני  פתח  אנשים  להרבה  ונותנת  מועילה,  ספק  בלי  היא  האחרון 
חשוב. מצד שני, התפשטות סגנון כזה של חוויה דתית יכול גם לפגוע 
בצד הלימודי", מותח הרב שילת ביקורת עדינה. "בסופו של דבר אם 
ועוסקת בלימוד  לימוד הגמרא,  או מכינה מזניחה כמעט את  ישיבה 

הרב סבתו: 
רוצים  היום  "הבחורים 
יותר תשומת לב אישית 
וקבוצות קטנות, והאמת 
היא שזה מה שהיה פעם 
דווקא  ותלמיד.  רב   –
זה  הממוחשב  בעידן 
כמחנכים  שאנחנו  דבר 

יכולים להציע. "

יכול להתרגש ממילה בעברית
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של מחשבה, חסידות ואפילו קבלה, זה פגם, מצב לא נכון ולא טוב. 
ולכן ההתלבטות פה  קיימת,  גם  מאידך, התועלת הרוחנית בזה היא 
את  להחמיץ  בלי  עמוקים  דתיים  לרגשות  מחנכים  איך  קשה,  היא 

הגדילה בתורה".

צורה  ולובשת  שפושטת  תופעה  שזו  או  הטכנולוגיה,  בגלל  זה  האם 
בכל דור?

ברחוב  שהולך  הנער  על  מסופר  משלי  בספר  "כבר 
אליו  מתחנן  והוא  דברים,  מיני  לכל  ומתפתה 

שילמד תורה וחכמה, ומשכנע אותו שלא 
יפנה את ליבו אל ההבלים", אומר הרב 

סבתו. "אני חושב שאחד המפתחות 
הגדולים ליראת שמים, זו דמותם 

של המחנכים; ויש עוד צד אחד 
יהודה,  צבי  הרב  אצל  שראו 
האישי  והיחס  החום  שזה 
הבחורים  המחנכים.  מצד 
תשומת  יותר  רוצים  היום 
לב אישית וקבוצות קטנות, 
מה  שזה  היא  והאמת 
ותלמיד.  רב   – פעם  שהיה 
הממוחשב  בעידן  דווקא 
כמחנכים  שאנחנו  דבר  זה 
המחשב  להציע.  יכולים 

אהבה  לאדם  מספק  לא 
וחוויה  חם  קשר  אמיתית, 

במישור  לפעול  צריך  עמוקה. 
משימה  וזו  אינדיבידואלי  יותר 

מאתגרת".

 רק תפוחי אדמה

אם אתם משווים את הדור של היום לדור 
שבני  רואים  אתם  שנה,  ארבעים  לפני  של 
היום  שייכים  לישיבה  שמגיעים  הנוער 
כבר  שזה  או  היממה  כל  מוחלט  ללימוד 

מאחורינו?

"אני מלמד בישיבה קרוב לארבעים שנה, 
לך  להגיד  יכולתי  לא  שנתיים  לפני  ועד 
ומשמעותי",  קריטי  בהבדל  שהבחנתי 
טובים,  "הבחורים  סבתו.  הרב  מרגיע 
ללמוד  אוהבים  וחכמים,  אינטליגנטיים 
ולתורה. בשנתיים  ושואפים ליראת שמים 
שינתה  אכן  האייפונים  בעיית  האחרונות 
לך  להגיד  יכול  לא  אני  אבל  משהו, 
נופל  השנה  של  א'  שיעור  של  שהמחזור 
בצורה  והלימודית  הרוחנית  ברמתו 
יותר  היום  יש  פעם.  שהיה  ממה  דרסטית 
תמיד  ולא  איתן,  גדלו  שכבר  הפרעות 
שמים לב שהדברים מסיחים את הדעת. את 
והכמוסים  הפנימיים  והרצונות  השאיפות 
"והם  רואים בפורים", הוא מחייך.  ביותר 

עדיין כשהיו".

"יש התרפקות על העבר שפעם חיינו בלי 
לארוחת  אדמה  תפוחי  רק  ואכלנו  מזגן 
צהריים", אומר גם הרב שילת וגורם לרב 
את  המעלה  נוסטלגי  חיוך  לחייך  סבתו 

זכרן של השנים הראשונות בישיבה. "הבעיה לא תלויה בתנאי חיים 
השתפרה,  החיים  רמת  האדם.  נפש  נמצאת  איפה   – בפנימיות  אלא 

שרלוונטי  מה  במהות.  משהו  משנה  שלא  חברתית  כלל  מציאות  וזו 
- מה מעסיק אותך, מה מושך  לשאלה הזו הם התחומים החינוכיים 
צריך שהמחנכים  רואה את המימוש העצמי שלך.  ובמה אתה  אותך 
שהם  לתלמידים,  השראה  ומקור  רוחני  מגדלור  שיהוו  אנשים  יהיו 

חומר גלם טוב גם אז וגם היום".

מהו לדעתכם האיזון הנכון בין לימוד תורה לחוויות רוחניות 
בעבודת ה' או הפצת יהדות?

האלו  התופעות  את  מכיר  לא  שאני  "האמת 
לעומק כדי לחוות את דעתי עליהן. זה לא 
חוויות  אוהב  אני  שלי,  לנפש  מתאים 
ומתמשכות  זמן  שנמשכות  עמוקות 
רגשות  בין  הבדל  יש  שנים.  לאורך 
להתרגש  יכול  אני  וריגושים. 
של  מביטוי  או  בעברית  ממילה 
הרב  אומר  הראשונים",  אחד 
יהדות,  הפצת  "לגבי  סבתו. 
הכתוב אומר מה הסדר הנכון: 
ונוזלים  מבורך  מים  'שתה 
מעיינותיך  יפוצו  בארך,  מתוך 
לבור  מים',  פלגי  ברחובות 
קודם  אדם  עצמית,  נביעה  אין 
עצמו מבחוץ,  את  למלא  צריך 
עד שיש בו כבר נביעה פנימית. 
ורק  למעיין  הופך  הוא  כך  אחר 
אדם  מים.  פלגי  ברחובות   – אז 
צריך להיות כל כך מלא לפני שהוא 
זה  אבל  לכתחילה,  זה  החוצה.  יוצא 
ואם  לא תמיד מתנהל בסדר האידיאלי, 
התורניים  הגרעינים  אימתי.  עכשיו  לא 
במתכונת  ופועלים  נפלאים  דברים  עושים 
מצויינת, ולמפעל השליחים של הרבי מחב"ד 
יש הישגים עצומים. אם זה מגיע ממקום עמוק 

ואמיתי – אני בעד כל פעולה כזו".

"כשרבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו לישיבה 
בטבריה, ושמע שהוא עוסק במעשי חסד, הוא 
הלכת  בציפורי  קברים  אין  'המבלי  לו  אמר 
הרב  אומר  בימינו",  גם  נכון  זה  לטבריה?' 
הכובד  מרכז  את  שמעבירים  "ברגע  שילת. 
ככל  חיוביים  אחרים,  לנושאים  מהלימוד 

שיהיו, לא נוכל להיות פרי בשל". 

הרב סבתו מבקש לסיים את השיחה בקריאה 
בית  באי  בתוך  גם  השיח,  תרבות  לשינוי 
המסיבית  התקשורת  המדרש.  "בעקבות 
והדיאלוג  השיחה  אפשרות  לחיינו,  שנכנסה 
קיבלה מכה גדולה", הוא אומר בשקט. "חלה 
ירידה גדולה בסגנון הדיבור של האדם, זו לא 
של  ראי  היא  שהלשון  אלא  לשון,  של  בעיה 
מחפשים  ומבזה.  קשה  נהיה  הדיבור  הנפש. 
רעש,  לעשות  מחפשים  והתקפות,  כותרות 
ברמה  לחברה  ומסוכן  מפלג  הזה  והרעש 
צריך  להעריך.  יודעים  לא  אפילו  שאנחנו 
להתריע מפני העובדה שאיש לא יכול לשבת 
עם רעהו ולהקשיב לו, להתריע מייצור כותרות 
רך  בדיבור  יותר  הרבה  ולהשקיע  מתלהמות, 

ורגיש".

בדרך החוצה אני מושיב את הרבנים, כמעט בעל כורחם, כדי להצטלם. 
דקה לאחר מכן שניהם כבר חוזרים אל הגמרא הגדולה בבית המדרש.

הרב שילת:
את  לעבוד  רצון  "בלי 
ונכנס  נשחק  אדם  ה' 
העולם  ענייני  לתוך 
ולפרנסה,  לעבודה  הזה, 
והולך ומתרחק מתורה". 
זו  ה'  עבודת  "להקנות 
משימה עיקרית ובסיסית 
'הן  הלימוד,  לפני  עוד 
זו  ה' היא חכמה'.  יראת 
העבודה הכי קשה בדור 

שלנו."

טעם בלימוד וחינוך לעבודת ה'
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בונה תקשורת
סיון רהב מאיר

תורה ועבודה? תורה וסלולרי!

1
חז"ל קובעים כי כפירה בעבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות. לאורך 
הדורות טרחו פרשנים רבים להדגיש שלא מדובר רק בעבודת עצים 
ואבנים, אלא גם בעבודה זרה עדינה ודקה יותר. אברהם אבינו שבר 
את הפסילים והאלילים של ימיו, אבל בכל דור ודור חייב אדם לבדוק 

מהי העבודה הזרה של דורו – ולהתמודד עימה.

הדור  של  הוויכוחים  את  מנהלים  עדיין  שאנחנו  לי  נדמה  לפעמים 
הקודם. יוצא לי לשמוע מדיי פעם דיונים של חילונים־דתיים־חרדים, 
ואפילו להנחות פאנלים וימי עיון, ואיכשהו אני מרגישה תמיד במאה 
שעברה. עוד ועוד פולמוסים סוערים על ציונות ועל עלייה לארץ, על 
תורה ועל מדע. לא מזמן הבטתי בפליאה כששתי חברות טובות, נשים 
מוכרות שאני מעריכה מאוד )אחת חרד"לית ואחת חסידת חב"ד( דנו 

בהתרגשות־שיא ב...בן גוריון ובהרצל. 

אני לא מזלזלת בשאלות אידיאולוגיות כאלה, והן אפילו מעניינות אותי 
הולכות  הן   – נודה  בואו  ברמה האישית, אבל 

קיימת,  ישראל  מדינת  להיסטוריה.  והופכות 
ברוך השם, כבר 68 שנים. עם ישראל מתקבץ 
תלמידי  על  שמעתי  לא  ישראל.  לארץ 

ביאליק  של  ספרים  שמחביאים  ישיבה 
ונמשכים  לכרית,  מתחת 

ההשכלה.  תנועת  אל 
צעירות  על  שמעתי  לא 
דתיות שבסתר קוראות 
את כתבי ראשי הלח"י 

ובורחות  והאצ"ל, 
ההורים  של  מהבית 
לא  המחתרות.  הווי  אל 

שיושב  מי  על  גם  שמעתי 
ספרי  על  שעות  גבי  על  שעות 

ליישב  מצליח  לא  ופשוט  מדע, 
התורה.  לבין  החדשניות  התגליות  בין 

הדילמות האלה היו חשובות מאוד בזמנן, 
של  המהותיות  השאלות  אל  נתקדם  בואו  אבל 

ימינו: לא גזיזת פאות התימנים, אלא הפסקת הפרסומות האחרונה. לא 
הדינוזאורים  על  לא שאלות  הווטסאפ.  ריקודי ההורה בפלמ"ח, אלא 
לא  מהבוקר.  הפוסט  על  קיבלתי  לייקים  כמה  על  אלא  היקום,  וגיל 
איפה אלוקים היה בשואה, אלא איפה אלוקים כאן ועכשיו, בין מאות 

האימוג'ים.

2
בכל דור ודור ידעה היהדות להתמודד עם התפיסה הרוחנית השלטת, 
לבדוק מה דומה ומה שונה, לסנן ולברור וגם להציב אלטרנטיבה. זה 
קרה מול תרבות יוון ורומי, מול הנצרות והאיסלאם, וכמובן בתקופת 
החילון והרפורמה. הדת הנוכחית, נעים מאוד, היא דת הטכנולוגיה. 
יותר  דרמטית  ימינו,  של  המשמעותית  מהפכה  היא  המידע  מהפכת 

ממהפכת הדפוס או מהמצאת כלי הרכב.

זה אתגר מרתק שיש בו קללה וברכה גם יחד, ולפחות ברמה האישית – 

אני מרגישה שזה הנושא המשמעותי ביותר כשעוסקים היום בנושאים 
כמו עבודת השם, תפילה, יחס לתורה, מחוייבות להלכה, חינוך ילדים, 
זוגיות ועוד ועוד. הייתי שמחה שזה יהיה אחד הנושאים המרכזיים על 
סדר יומנו היהודי. הנושא הזה הרי קריטי לכל המגזרים שומרי התורה, 
שמתעקשים להמשיך ולהתקוטט על סוגיות הרבה פחות בוערות. זה 
לא רק הסינון של תוכן לא ראוי. זה ברור. אבל נגיד שכל היום אני 
משתמשת בסלולרי ובמחשב רק להעברת דברי תורה והגות נפלאים. 
זה עדיין לא יימנע ממני שיעבוד, התמכרות, חוסר קשב ובעצם – סוג 

של עבודה זרה 2016. 

האיכותי  בעלון  פעם  מדי  לכתוב  ההזמנה  על  )ותודה  אליך"  "קרוב 
הזה( נראה לי כמו במה מתאימה לדיון כן ופתוח בסוגיה הזו. לא רק 
גם חיפוש המשמעות  ובמותר, שגם הוא חשוב, אלא  עיסוק באסור 
מה  חיים.  אנחנו  שבה  הזו  הטכנולוגית  התקופה  של  יותר  העמוקה 
התכלית של התקשורת והשקיפות וחופש המידע והחיבור בין כולנו? 
על  גדולים  אנשים  של  השקפתם  מה  ולרע?  לטוב  הפוטנציאל,  מה 
אותם  תופסים  הם  כיצד  חיינו?  את  שמשנים  הקטנים  המכשירים 

מבחינה רוחנית ותורנית? 

3
לדוגמה,  שאלות  כמה  רק  הנה 
איך  בוערות:  הן  שבעיניי 
ובכוונה  בריכוז  מתפללים 
קצרה  תפילה  בסוף  אם 
 20 לך  מחכות  כבר 
איך  חדשות?  התראות 
שמישהו  מאמינים  בכלל 
אתה  אם  ומקשיב,  שומע 
לא מקבל בסוף איזה 'שייר' 
לנסתר  היחס  מה  סמיילי?  או 
על  שומרים  איך  גלוי?  כשהכול 
כשהמציאות  קדושה  של  מרחבים  ועל  פרטיות 
משדרת לך שעליך לתעד, לצלם ולשתף בהכול? איך 
בעוד  משמעותי,  זמן  לפרק  תורה  בלימוד  מתרכזים 
בתלמידי  הטעם  ומה  הזמן?  כל  מתקצרים  האחרים  הטקסטים  שכל 
חכמים ופוסקי הלכה אם הכול לכאורה נמצא ב"גוגל"? איך מתרכזים 
בשיחה של ארבע עיניים עם אדם קרוב או עם הילד, כשכל העולם 
הפסדת?  מלהיב  עדכון  איזה  תדע  ולך  במכשיר  לך  מחכה  ואישתו 
למה קל וקסום כל כך לשים את הטלפון בצד בשבת קודש, אבל קשה 
איזה  לכונן  האם אפשר  החול?  ימות  בתוך  "איים" של שבת  ליצור 
"שולחן ערוך" משותף בתחום הזה, שיחזיר לנו את השפיות? למה 
אני מקנאה לפעמים בבעלי מכשיר פשוט או כשר ומרגישה שניצול 
הסתדרנו  שנים  שש־שבע  לפני  רק  איך  יותר?  איכותי  שלהם  הזמן 
כולנו בלי להתעדכן כל הזמן? מה זה אומר על שוק העבודה העתידי, 
ועל העובדה שההורים שלי הפרידו בין הבית לבין העבודה, ואנחנו 
בזרם?  להיסחף  רק  כיהודים  עלינו  האם  פחות?  הרבה  כבר  כהורים 

להתגונן ולבנות חומות? או שעלינו גם ליזום ולהגיב? 

שיחה  בכל  השם  למען  למה  הבאה:  השאלה  מרחפת  הכול,  ומעל 
פרטית אני מתרשמת שזה מה שהכי מטריד את כולם )ילדים, נוער, 
 – הציבורית  ברמה  אבל  ימנים(  שמאלנים,  דתיים,  חילונים,  הורים, 

אנחנו מדברים כל הזמן על דברים אחרים?
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לבבך“ “בכל  ב-   חפשו  והרשמה  לפרטים 
yaara@evp.co.il וחסויות:  מכירה  דוכני  להזמנת 
becho l@evp.co. i l טכנית:  ותמיכה  לשאלות 

כינוס מרכזי
עניין אישי - עודד מנשה משוחח עם מו“ר הרה“ג יעקב אריאל שליט“א

“מבקשי פניך“ - התוועדות:
הרב יהושע שפירא עם אביתר בנאי, חיליק פרנק וחברים. 

ניתן לרכוש את הדיסק “מבקשי פניך- מתוועדים בישיבת רמת גן“ באתר ובכנס.

11:30-12:30

13:30-14:30

15:00-16:00

16:30-17:30

18:10

18:40-20:10

10:00-11:00

הפסקה

הפסקת צהריים ותפילת מנחה ברוב עם

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הרב י“צ רימון

 התמודדות
עם מידת הכעס

אביתר בנאי

תשובה מאהבה

נועה ירון דיין

 תשובה ותשובה
על תשובה

מיכל וולשטיין

בין רֹוָצה לְמָרָצה

הרב חגי לונדין

עבודת ה’ - בלי 
תחרות ובלי 

השוואות

הרב יונתן נמדר

אם לא עכשיו 
אימתי?!

הרב דוד דודקביץ

“ְוָדָבר טֹוב ְיַׂשְּמֶחָּנה“

 הרב
יהושע שפירא

“תקראי לי אישי” - 
בעבודת ה’

הרב איתמר אלדר

אמונה בדור של ספקנות – 
 מהדעת אל הכתר:

על פי ר’ נחמן מברסלב

הרב חיים סבתו

מסילת ישרים

הרב דניאל הכהן 
סטבסקי

עבודה זו תפילה

הרב אוהד תירוש

תחום שבת

הרב מיכי יוספי

חברות התבודדות 
ויצירה

 הרב
אהרלה הראל

מכוונים גבוה – כוונת 
האכילה כעבודת ה‘

הרב יצחק דוד 
גרוסמן

אהבת ישראל

הרב דב זינגר

תפילה -חסידים 
הראשונים היו 

שוהים

הרבנית טובה בזק

“תהום אל תהום קורא“ – 
להמליכו וליחדו בתהומות 

ה“לא מודע“ שבנפש

הרב בן ציון 
אלגאזי

 המחלוקת
בהלכה ובאגדה

הרב אליעזר 
קשתיאל

 ברכת התורה
שער לאהבת ה’

הרב יוני לביא

אורות באפילה

הרב אורי שרקי

 תפילה -
מה ההגיון בה?

עדן הראל

לחזור בתשובה

הרבנית רבקה 
שפירא

 עבודת ה‘ 
בחסידות סלונים

אנסמבל פעימה

מופע -
“מולד הלבנה“

תיאטרון לחישה

הצגה - 
שלא מדעת

סיוון רהב מאיר

 תקשורת,
מגזריות ותורה

 הרבנית
ימימה מזרחי

עובדת אני ועובדת

הרב שלום ארוש

תודה והודיה

הרב ליאור אנגלמן

מי אוהב את השבת

הרב אריה הנדלר

לחיות באושר 
ובעושר

מלא

מלאמלא

מלא

מלא

מקומות אחרונים

מקומות אחרונים

מקומות אחרונים

אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך

מאמינים בך

קרוב א  יך 
הרמב"ם
היומי

 מספר

המקומות מוגבל 

מהרו להירשם!



עזרת
נשים 

בימי ספירת העומר ולקראת חג מתן תורה, עלתה 
רחל  עקיבא.  רבי  אשת  רחל,  של  דמותה  לפניי 
את  במסתרים  שהניעה  הפוטנציאל,  את  שזיהתה 
יציאתו של רבי עקיבא מן הכוח אל הפועל, מסרה 
את נפשה על תורתו והפכה בכך לסמל לדורי דורות. 
עליה הכריז רבי עקיבא: "שלי ושלכם – שלה הוא!" 
השבוע  שעלו  ותסכול  מרמור  לקולות  בניגוד 
בתקשורת, גילינו שאפשר גם אחרת. יצאנו לפגוש 
נפשן  שמוסרות  מגזרים,  משלושה  אברכים  נשות 
על תורת בעליהן בשמחה ובטוב לבב. שוחחנו על 
לחצים  החיים,  רמת  אישיים,  מחירים  מול  רווחים 
חברתיים וגידול ילדים, ועל האור והברכה שבבית. 

ארבע נשים צנועות וגדולות מהחיים.

 אורית שבח
נשואה לבראל

 רבקי לרנר
נשואה לדוד

 רונית גבאי
נשואה לחגי

 מטי פלדמן
 נשואה

ליצחק מאיר

ענבל וייס
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רונית גבאי נשואה לחגי, אברך כבר 
עשרים ושתיים שנה באחת מישיבות 
'הקו' שבעיר העתיקה. היא אמא 
לשמונה ילדים וסבתא לנכד.

"הכרתי את בעלי כתלמיד ישיבה רציני ביותר. כשהתחתנו היה לו כבר 
פז"ם של שנה בכולל של מרכז הרב והיה ברור לחלוטין שאלו הולכים 
ללא  שמיים,  לשם  האלו  השנים  כל  לומד  חגי  שלנו".  החיים  להיות 

סמיכה לרבנות או להוראה, לימוד לשם לימוד. 

משפחת גבאי גרה בתחילת הדרך בקרית ארבע ובהמשך עברה לבית 
אל, מתוך רצון לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. לפני כשנתיים 
עברה המשפחה לשכונה הטרוגנית בירושלים מתוך רצון להיפגש עם 

עוד גוונים בעם ישראל.

"במהלך כל השנים, היה חגי יוצא לישיבה בכל בוקר עם שחר וחוזר 
הביתה בערך באחת בלילה בטרמפים. זאת הייתה הבחירה של שנינו 
לחלוטין. בצעירותי חיפשתי חיים עם בן תורה. כל ההצעות שהיו לי 
לפני חגי לא התאימו לי כיוון שעל הנקודה הזאת לא התפשרתי. רציתי 
בן תורה! שמוסר נפשו על התורה ועל הלימוד במלוא מובן ההגדרה".

זה ערך שקיבלת בבית?

דתי  בתיכון  למדתי  לא.  "בכלל 
מסר  לא  ממש  וזה  אביב  בתל 
ששמעתי עד לשלב מאוחר יותר 
החליטו  שלי  האחים  בחיים. 
הסדר  בישיבות  ללמוד  ללכת 
על  עלה  הבית  השנים  ועם 
אני  גם  יותר.  תורני  מסלול 
שמעתי  לאט,  לאט  התחזקתי 
עולם  על  רבים  שיעורים 
רבי  אשת  רחל  ועל  התורה 
היוותה  ממש  והיא  עקיבא 
לא  אני  עבורי.  השראה 
כמו  אמיצה  שהייתי  חושבת 

אשתו של רבי עקיבא אבל אני 
חלום  שהגשמתי  מרגישה  בהחלט 

בניסיון להדמות לה.

את  קיבלה  שלך  הסביבה  ואיך 
העובדה שאת הולכת להקריב את חייך 

למען התורה?

"במשפחה שלי יש צד חרדי שמאוד שמח בצעד הזה 
והעריך אותו, וצד שני שכלל לא הבין מה התכלית של כל 
הסיפור הזה ומתי הוא כבר יפסיק ללמוד ויצא לעבוד...". 

"הקושי האמיתי היה שכל השנים הייתי מאוד לבד. כל הסביבה שלי 
הייתה במקום אחר וגם אם בתחילת הנישואים היו סביבי כמה אברכיות, 
עם השנים הסטטוס שלהן השתנה. תמיד היו לי שכנות מקסימות, אבל 
הן היו במקום אחר. בדיעבד, בזכותן למדתי את הלימוד הכי גדול שלי 

- לא לעשות השוואות!".

"אני לא מדברת על השוואה כלכלית, זה בכלל לא שם. הבעל שלהן 
אבא  היה  לחברים   - הילדים  גם מבחינת  העניין.  זה  לא,  ושלי  בבית 
שחוזר כל ערב הביתה ולהם לא. חגי כמעט לא היה בבית. הוא ממש 
"המית עצמו באוהלה של תורה". למעשה, היו שני ערכים שהובילו 
אלו  ההתיישבות.  וערך  התורה  לימוד  ערך  השנים.  באותן  חיינו  את 
היו שנים קשות מאוד מבחינה ביטחונית והרגשנו שאנחנו לא יכולים 
לנטוש את ההתיישבות. זה היה ערך עליון מבחינתנו. המחיר הכבד 
היה הפחד כשחגי היה בדרכים, הנסיעה בטרמפים כל השנים האלו, 

"יש היום הרבה מאוד אנשים בעם ישראל 
שמוסרים את נפשם. יש נשות קבע שמוסרות 
נפשן למען כל העם, יש רופאים שנמצאים 

בכוננות ובעבודה מצילת חיים בכל רגע נתון, 
והתורה - היא התפקיד שלנו"

בהן  בשעות  והחזרה 
מזמן  כבר  הבית  כל 

הוא  שלנו  אבא  ישן. 
של  'אבא  בעיקר 
הילדים  וכך  שבת' 
השנים.  כל  גדלו 
לירושלים  המעבר 

במובן הזה הקל במעט 
כשנתיים  מזה  חיינו.  על 

שחגי חוזר בכל לילה בחצות, 
באוטובוס".

את  גידלה  בעיקר  רונית  השנים  במהלך 
רק  ממש  "אבל  בביתה.  שקיימה  מוזיקה  מחוגי  והתפרנסה  הילדים 
בקטנה. בשביל שיהיה ממה להתקיים. כשהילדים גדלו והמצב אפשר 

תמרון רחב יותר, התחלתי ללמד מוזיקה גם באולפנות ובבתי ספר".

אז איך גומרים את החודש?

"בתחילת הדרך ההורים תמכו בנו לא מעט, ובהמשך למדנו לכלכל את 
עצמנו בתבונה ולחיות ממה שיש. סעיפים שלמים לא קיימים אצלנו 
בתקציב הביתי. סעיף ביגוד למשל, פשוט לא קיים אצלנו. אנו קונים 
לילדים אני  לחגי מכנסיים חדשים פעם בשלוש־ארבע שנים. בגדים 
מקבלת מיד שניה ואני לא רואה בכך פסול ולעצמי אני כמעט לא קונה 
דבר. וזה אידיאל מבחינתנו. חוגים לילדים - סעיף שלא קיים בתקציב 
הביתי שלנו. הילדים העסיקו את עצמם בצורה מדהימה כל השנים ולא 
הרגשנו חסר בדבר הזה. עד היום, כשילדיי כבר גדולים, גם בחופש 
הגדול הם מעדיפים לנצל את הזמן ללימוד ולהתפתחות אישית על פני 
עבודה שמביאה כסף. כסף איננו ערך שאנחנו מחנכים אליו. העבודה 

מבחינתנו היא עבודת ה' ולשם מכוונים את כל האנרגיות". 

השוואות לחברים בכיתה, היו?

"אם עובדים יפה עם הילדים ומסבירים להם את הכיף שלנו שיש לנו 
חיזוק  מקבלים  גם  הם  מקנאים,  לא  שהם  רק  לא  חכם,  תלמיד  אבא 

חיובי". 

יש  נפשם.  ישראל שמוסרים את  היום הרבה מאוד אנשים בעם  "יש 
יש  העם,  כל  למען  נפשן  שמוסרות  קבע  נשות 
רופאים שנמצאים בכוננות ובעבודה מצילת חיים 

בכל רגע נתון, והתורה היא התפקיד שלנו".

התפקידים  חלוקת  עם  מסתדרת  את  איך 
בבית?

"זה לא קל שכל העול נופל עלי 
אבל זה גם מאוד מתאים לי. אני 
כל  על  כמעט  אחראית  למעשה 
מה שהבית מצריך - החל מקניות, 
עובר דרך בישול, גידול הילדים וכלה 
אז  לי,  קשה  זה  בבנק.  הכספים  בסידורי 
מה? יש לי בכך סיפוק עצום. הקושי לא 'ממסכן' 
נושא  מכל  יותר  השקעה  היא  בתורה  השקעה  אותי. 
לעשות  אפשר  ואי  נים  הּפְ של  נים  ּפְ ּבַ השקעה  זו  אחר, 
ואני  מוחלטת  פניּות  הזו  המשימה  בשביל  צריך  'בערך'. 

מקבלת את זה בהבנה ובשמחה".

הלימוד שלו הוא גם הלימוד שלך?

בכך  ספק  לי  אין  הבית.  כל  את  מעמיד  שלו  "הלימוד 
שלו  הלימוד  מכוח  הם  בבית  שיש  הדגשים  וכל  בכלל, 
לגמרי. כולנו חיים ומתחיים מהלימוד הזה גם בצד הטכני - ההלכתי 
וגם בצד הרעיוני, אמוני ומחשבתי. כל הבירורים האמוניים שלי הם 
מול חגי ובמהלך השנים נבניתי מאוד מהמשימה שלו. לא יוצא לנו 
ה'משפיע'  בהחלט  הוא  אבל  חברותא  לא  אנחנו  הרבה,  יחד  ללמוד 
טאו  חנה  הרבנית  אצל  למדתי  שנים.  כבר  בעצמי  לומדת  אני  שלי. 

ובניין האמונה בביתנו יסודי ואיתן, זכינו בכך".

על מה את חולמת?

עם  צאצאי  וכל  שלנו,  הבנים  ובני  שהבנים  יום  בכל  מתפללת  "אני 
ישראל יהיו עוסקים בתורה ולומדי תורתך לשמה. ברמה האישית אני 
מאוד רוצה לשבת להלחין שירים ומחכה שתהיה לי הפניות הנפשית 
מאוד  אנחנו  שלנו.  החלום  את  חיים  אנחנו  דבר  של  בסופו  לעניין. 
זה,  את  לעשות  שיכול  שמי  ומאמינים  עושים  שאנחנו  במה  שמחים 

מקדם את העולם כולו לגאולה".



מטי )מייטא, 
27( פלדמן, 
חסידת גור 
הנשואה 
ליצחק 
מאיר 
)30( כבר 
שמונה שנים. 
למשפחה הצעירה 
יש חמישה ילדים והם 
גרים בבני ברק.

מטי מעידה על עצמה שהיא די חריגה בנוף החסידי של קהילת גור. 
ברק,  בבני  צ'רנוביל  החסידית  בישיבה  לומד  מאיר  יצחק  בבוקר 
ואחרי הצהריים הוא עובר לכולל של אברכים מבוגרים יותר בו הוא 

יושב עד תשע בערב. 

לומדי  של  בבית  גדל  הוא  לבעלי,  טבעי  די  היה  הזה  "המסלול 
וגם  בישיבה  משגיח  הוא  ואחת,  חמישים  בן  חמי,   – אביו  תורה. 
בן  עין הרע כבר  וסבא של בעלי, שהוא בלי  רוב היום,  הוא לומד 
שמונים, לומד בישיבת מיר מבוקר עד ערב. אצלי לעומת זאת, זה 
רבים  שיעורים  שמעתי  בסמינר  אמנם  בכלל.  מאליו  מובן  היה  לא 
זוכרת את  אני  תורה של הבעל, אבל  ללימוד  שמעודדים להתמסר 
עצמי 'מתחצפת' למורה בבדיחּות ואומרת לה שאני מוכנה להיות 
אשתו של רבי )רבי יהודה הנשיא שהיה עשיר, ע"ו( אבל אשתו של 

רבי עקיבא פחות מתאים לי...".

"גדלתי במשפחה בה ההורים עובדים, וגם היום, כל אחיי עובדים. 
כולם אוהבי תורה, לומדים ומחוברים אליה, אבל הם בפירוש לא 
'אברכים'. ובאמת, כל יום שבו בעלי עדיין אברך הוא פלא בעיניי. 

זה  מקסימום  שנתיים  לשנה,  סטטוס  שזה  בהתחלה  חשבתי 
נחמד, והנה חלפו להן כבר שמונה שנים", היא צוחקת.

התפקיד  עם  מתמודדת  את  זאת  בכל  איך  אז 
המחייב?

כל  שרציתי  משהו  לא  שזה  בגלל  "דווקא 
בעניין  שלנו  שהבירור  מרגישה  אני  החיים, 
הוא אמיתי. יש לי באופן אישי בירורים עם זה 

החברה.  מול  בהשוואות  ובפרט  הזמן,  כל 
מאוד  מעריכה  שאני  לציין  לי  חשוב 
שבנויה  משפחה  אך  שעובדים,  אנשים 
במתנה  זוכה   – ולומד  שיושב  לאבא 
לנו  וטוב  זכינו  אנחנו  שיעור.  לה  שאין 
בכך. בעלי רואה ברכה בלימודו, אם זה 
היה  הוא  כבר מזמן  אז  היה המצב,  לא 
יוצא משערי הישיבה. הבחירה הזו היא 
לכתחילה ומאוד לא בדיעבד. עד כדי כך 
מחדש  שוקלים  אנחנו  חודשיים  שבכל 
אם זה הדבר הנכון לנו, ובכל חודשיים 
בדיוק החיים  מחליטים מחדש שאלו 

שאנחנו רוצים". 

במובן  גבוה  שלי  הלימוד  "שכר 
הזה, שאני לא גדלתי עם אידיאל של 

עושה  אני  בטוטאליות.  התורה  לימוד 
עבודה אמיתית בשביל לקבל את זה בטוב 

ובאהבה ואני חושבת שאני עובדת נכון. אין לי 
בעלות על התורה שלו, הוא יגע בה ולא אני, אבל 

הדבר  את  לו  לאפשר  כדי  שביכולתי  כל  עושה  בהחלט  אני 
הזה".

מטי היא מדריכה פדגוגית, והיא מעידה על עצמה שהיא מאוד נהנית 
בעבודתה. "אני מרגישה סיפוק אדיר מהעבודה שלי ונשים עקרות 
בית לא מעוררות את קנאתי. יחד עם זאת אורח החיים שלנו באמת לא 
קל. יש לנו זמנים מורכבים מאוד. לפני הלידה האחרונה שלי, היה לי 
קשה מאוד פיזית ונזקקתי לעזרתו של בעלי לא מעט. התקופה הזאת 
היתה עבורי שיעור גדול מאוד - למדתי שכשלי יש כח, בעלי לומד 
טוב, ואם אני משדרת לו אותות של חולשה ומצוקה, אז הלימוד שלו 
חלש. על פניו, למתבונן מהצד נראה שקל יותר לוותר על יום לימוד 

בכולל לעומת יום עבודה של אדם שכיר, כי לכאורה 'מה הוא כבר 
עושה'? או 'מי יבדוק אם הוא הגיע לישיבה היום או לא', אבל זה לא 
כך. הבחירה שלנו בחיים האלו היא טוטאלית ואנחנו לא מקילים בה 

ראש. אנחנו מתייחסים ל'משרה' הזאת במלוא הרצינות".

 איך מתמודדים עם הקושי הכלכלי?

"כיום המשכורת שלי מצליחה להחזיק אותנו. בשוטף אף אחד לא 
עוזר לנו. אם אנחנו צריכים לקנות משהו גדול, אז חמותי מנסה לסייע 
לי הרבה  אני מרגישה שיש  עבורנו, אבל  מלווה מגמ"ח  או שהיא 
עזרה פיזית מכל מי שיכול להושיט יד. חמותי והגיסות הצעירות שלי 

עוזרות לי המון כשצריך וזה שווה לאין ערוך מבחינתי".

לילדים  קומפלט  שלמה  מלתחה  מקבלת  אני  עונה  כל  "בתחילת 
מהגיסים והגיסות שלי ואני מרגישה לגמרי בנוח עם העניין הזה. אני 
חושבת שהיום, השאלה הנכונה לכל אדם, גם אם הוא לא אברך, היא 

- האם אתה יודע לחיות בהתאם לרמת החיים שלך, או לא".

"יש לי כל כך הרבה חברות שבעליהן עובדים ואין להן כסף. באמת 
נהיה  לעבוד  יצא  בעלי  שאם  היום  מרגישה  לא  בפירוש  אני  אין. 
עשירים יותר. ראינו עין בעין, שכשאנחנו יושבים וקשורים בתורה 
שלנו.  בכסף  ברכה  יש  אזי  והביטחון,  האמונה  במידת  ומתחזקים 
הייתה תקופה קצרה בה ניסינו לפתוח עסק עצמאי וזה לא צלח וזה 
היו  ללימוד  בעלי התמסר  בהן  גדול. התקופות  עבורנו שיעור  היה 

התקופות הכי טובות מבחינה כספית".

איך את מתמודדת עם העול שעל כתפייך?

ליהנות  למדתי  בבית.  לבד  הכל  עושה  אכן  "אני 
כשאני  לעצמי  לעזור  ובעיקר  האלה  מהחיים 
צריכה. אם יש משהו שאני לא חוסכת עליו זאת 
אני  בייביסיטריות,  של  ארסנל  לי  יש  עזרה. 
יודעת לקנות אוכל מוכן כשאני צריכה, 
השפיות  שבשביל  מבינה  ואני 
עבורי  הכרחי  זה  שלי  הנפשית 

לשחרר מידי פעם".

"לאחרונה היה לי עניין עם הגמילה 
של הבן שלי בן השלוש. הקדשתי לעניין 
המון  פספס  הוא  אדירים,  משאבים 
מבחינתי.  אמיתי  משבר  היה  וזה 
הביתה  לחזור  התחיל  בעלי 
מוקדם למען העניין עד שתפסתי 
אמרתי  גישה.  ושיניתי  עצמי  את 
תחזור  מה?  יודע  'אתה  לבעלי 
אבל  שלך,  הזמן  על  חבל  ללמוד. 
לזכותו  הלימוד  כל  את  תקדיש 
תהליך  ושל  הילד  של  ולהצלחתו 

הגמילה הזה'".

איך מתמודדים עם השוואות חברתיות?

"לא מזמן הבן שלי חזר מהכיתה עם סיפור על חבר שאבא שלו 
הוא עורך דין והוא בדיוק עבר למשרד גדול ויפה, והוא סיפר את זה 
עם ברק בעיניים ובהתרגשות ואני לא רציתי לבטל את ההתלהבות 
מדברים  אם  אותו  שאלתי  למחרת  ויום  ישקע  שזה  חיכיתי  שלו. 
בכיתה על מה שהאבות עושים והוא אמר שכן. שאלתי אותו: 'ומה 
אתה מספר?', והוא השיב לי: 'מה זאת אומרת? שאבא לומד תוירה! 
וזה הדבר הכי חשוב!'. הרגשתי שבסופו של דבר המסר עובר. זאת 
אהבה פשוטה ומסירות שאנחנו מצליחים להעביר גם בלי לדבר על 
זה יותר מדי, ומותר לו להתלהב מכורסאות העור במשרד של אבא 

של החבר שלו כי הוא ילד". 

"שכר הלימוד שלי גבוה במובן הזה, שאני 
לא גדלתי עם אידיאל של לימוד התורה 
בטוטאליות. אני עושה עבודה אמיתית 
בשביל לקבל את זה בטוב ובאהבה ואני 
חושבת שאני עובדת נכון" 
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תפקידים מתקיימת בכל מגזר וכל בית מוצא את הנוסחה המתאימה לו. 
מעבר למספרים ולמחזור, מה שחשוב זה הברכה בכסף..."

ברור  עצמי,  מימוש  של  מידה  אמות  פי  על  בחרתי  שלי  העבודה  "את 
הגונה  בינינו חלוקת תפקידים  יש  בית.  להיות עקרת  לי  לי שלא מתאים 
לחלוטין. בשעות בהן בעלי בבית, הוא מעורב באופן מלא ומסייע, ענייני 
הכספים הם באחריותו ויחד עם זאת אני מתייחסת ללימוד שלו ברצינות 
תהומית. אם יש ילד חולה בבית, אני עושה מאמצים עילאיים למצות את 
כל האפשרויות לפני שאני אפנה אליו. אנחנו לא מוותרים על הזוגיות שלנו 
ועל טיפוחה. אנחנו מטיילים המון יחד, משוחחים שיחות עומק וכיף בזמן 
ה'הליכות' המשותפות בערבים. בעלי מפרגן לי לצאת לקפה עם חברות 

ובשעות הפנאי אני מנגנת על פסנתר".

"בשורה התחתונה, אני חושבת שזכיתי באיכות חיים. העולם שלנו היום 
כל כך מתירני וכשאני יודעת שאני חיה על פי רצון ה', באמת הכי פנימית 
שלי אני יודעת שזאת ברכה. יש קשיים בדרך אבל התמורה הזו היא כל כך 

הוגנת!".

על מה את מתפללת?

"שיהיה לי בית מלא ילדים ומלא שמחה עם זוגיות טובה, ושהקדוש ברוך 
הוא יהיה נוכח אצלנו בבית תמיד". 

רבקי 
לרנר )26(, 
ליטאית 
הנשואה לדוד 
)30(, בוגר ישיבת 
פוניבז', והיום לומד בכולל 
ליטאי קטן בירושלים ובכולל 
נוסף בימי שישי. למשפחת לרנר 
שלושה ילדים והם גרים בשכונת רמות 
בירושלים.

ניהול  בין  המשלבת  ותיק  ירושלמי  במשרד  דין  עורכת  היא  רבקי 
תיקים באופן עצמאי לעבודה כשכירה, ועמלה כעת על התואר השני 
וגם  אני  "גם  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  במשפטים,  שלה 
בעלי מגיעים ממשפחות מלומדות ואקדמאיות. אף שאבי ע"ה עבד 
חצי יום ולמד חצי יום, ורק בתקופה האחרונה לחייו התמסר כולו 
רוצה להינשא לבן תורה.  לי באופן אישי היה ברור שאני  ללימוד, 
רציתי בכל מאודי מגיל צעיר להתחתן עם בחור שישקוד כל היום על 
תלמודו. במוסדות בהן חונכתי המסר שזעק מכל עבר היה 'הטובות 

לאברכים' ומבחינתי זה היה סמל למצוינות". 

היית מוכנה לשלם את המחירים?

"הרצון שפיעם בי בהתחלה בצורה "חיצונית", בלי להבין לעומק את 
משמעותו, קיבל מהות, תוכן וחיבור פנימי עם השנים. התאוריה שלי 
היא שעל משהו טוב משלמים הרבה. המחיר שאני משלמת על אורח 

החיים שלי, הוא ללא ספק שווה ערך לתמורה שלהם". 

"אני לא יכולה לדבר בשם אף אחד אחר, אבל לי המחיר הזה הוא 
רווחי. אני חושבת שאם אישה מרגישה חוסר סיפוק או אם לבעל אין 
סיפוק בעולם התורה, אז אין ספק שיש לחשב מסלול מחדש. ברור 
שחשוב לקבל החלטה משמעותית שכזו על דרך החיים, במשותף. 

שני בני הזוג צריכים לבחור בה יחד".

הכלל?  לטובת  האישי  הלימוד  את  למנף  לפעמים  מחשבה  עולה 
להפוך את העניין למקצוע?

"במרכז הדיון מונחת השאלה האם לומדים תורה כ'קרדום לחפור 
בו' או לשם שמיים וללא פניות. בעלי ואני מדברים על כך לא מעט. 
ממש לא מזמן קיימנו דיון תאורטי על כך, ובעלי הזכיר לי עד כמה 
הוא לא שואף להפוך את העניין למקצוע, להפך, חלומו הוא להיות 
יכולה לקדם  תורנית  תורה לשמה. אם משרה  וללמוד  תלמיד חכם 

אותו למטרה זו – מה טוב. אולם אין לו שאיפה כזו בפני עצמה. 

ובכל זאת, את קרייריסטית שגם מגדלת את הילדים וגם נושאת בעול 
הבית.

אני חושבת שאחיותיי, הגיסים  נמצאת במצב הזה?  היום לא  "ומי 
והגיסות שלי שעובדים, אינם במצב כלכלי יותר טוב מאיתנו. חלוקת 

"הרצון שפיעם בי בהתחלה בצורה "חיצונית", 
בלי להבין לעומק את משמעותו, קיבל מהות, 
תוכן וחיבור פנימי עם השנים. התאוריה שלי 
היא שעל משהו טוב משלמים הרבה. המחיר 
שאני משלמת על אורח החיים שלי, הוא ללא 

ספק שווה ערך לתמורה שלהם"



אורית 
שבח )30( 
ובראל )29( 
גרים בישוב 
הר ברכה 
שבשומרון 
מאז שנישאו לפני 
עשר שנים. בראל לומד 
בישיבת ההסדר בהר ברכה קרוב לעשור, 
למעט גיחה בת שנה וחצי לשירות הצבאי. 
לזוג שישה ילדים. אורית היא אדריכלית 
ומעצבת פנים.

סיום  לאחר  ההסדר.  מסלול  במסגרת  ב'  בשיעור  היה  כשבעלי  "התחתנו 
המסלול היינו בהתלבטות לאן פנינו מועדות והכיוון היה לצאת מהישיבה. 
עוד  בישיבה  להישאר  לבעלי  ייעץ  הישיבה,  ראש  מלמד,  אליעזר  הרב 
הייתה מאוד  הזאת  ולקבל את ההחלטה בפרספקטיבה אחרת. השנה  שנה 
לשמה  לגמרי  תורה  לימוד  של  שנה  היתה  זאת  בעלי,  עבור  משמעותית 
ובמהלכה הוא הבין שזה הדבר הכי טוב לו. הבחירה להישאר בישיבה הייתה 

מושכלת לחלוטין ולא כברירת מחדל". 

חשבתי  לא  אבל  לתורה,  קשורים  יהיו  שהחיים  לנו  ברור  "היה 
מסירות  דורשת  שכזאת  החלטה  אברך.  לאשת  שאהפוך 

הטיפול  התורה.  לימוד  ערך  מהבנת  שנובעת  תמידית 
בסידורים  בכסף,  הבית,  במשק  בילדים,  היומיומי 
חיצוניים, הם כולם שלי. המקום הטבעי של בעלי הוא 

בין  תמידי  מתח  יש  זאת.  מבינה  ואני  המדרש  בית 
הרצון והצורך שלי שהוא יהיה יותר נוכח בבית 

ביטול  למנוע  הרצון  לבין  המשפחה,  ובחיק 
תורה. מדי תקופה נדרשת חשיבה מחודשת 
לאיזון  להגיע  כדי  החיים  את  לסדר  איך 
הנכון. המחשבות האלה כוללות התלבטות 
ובין  בתורה  גדילה  בין  הנכון  היחס  על 
את  לזכות  החוצה,  אותה  להשפיע  הצורך 

ישראל". 

את  לכלכל  ה',  ברוך  מצליחים,  "אנחנו 
נחשבת  לא  אולי  שלנו  החיים  רמת  חיינו. 

גבוהה אבל טוב לנו ולא חסר לנו כלום. החיים 
פה בישוב מותאמים למשפחות מרובות ילדים. 

"לאחר סיום ההסדר 
התלבטנו לאן פנינו 
מועדות, והכיוון היה 

לצאת מהישיבה. הרב 
אליעזר מלמד, ראש 
הישיבה, ייעץ לבעלי 

להישאר בישיבה 
עוד שנה ולקבל את 

ההחלטה בפרספקטיבה 
אחרת..."

הגון  לא  שיהיה  חושבת  ואני  ותומכים,  מעריכים  בהורים  זכינו 
שלא להזכיר את התמיכה והסיוע שלהם מדי פעם". 

את או הילדים מצאתם את עצמכם בעמדת התנצלות?

"השדר שמועבר בבית הוא שזו זכות להיות בן של אברך. זו אפילו 
גאווה! בעלי מעביר אצלנו בבית שיעור קטן, והילדים נחשפים 

לגודל של אבא ולתורה שהוא מלא בה וזה מעצים אותם".

"אני בהחלט שמחה במה שהוא עושה ומבינה את הכוח שלי. אני 
יודעת בכלליות מה הוא לומד ובמה הוא עוסק בכל תקופה. בעלי 
מתייעצת  אני  איתו  האיש  הוא  שלי,  הרב  ועניין  דבר  לכל  הוא 
לימוד  מתוך  אותנו.  שמעסיקים  דברים  יחד  מבררים  ואנחנו 
ומאוזנת  לנכונה  הופכת  והציבורית  החברתית  הראייה  התורה, 

יותר". 

בתפקיד "אני  לשאת  הכוח  את  לי  שנותן  לה'  מודה 
הזה. אני חושבת שאם יש אישה שהתפקיד 
היא  אז  מריר  במקום  אותה  מעמיד  הזה 
טוב  חייה  את  לסדר  איך  לחשוב  צריכה 
יותר. זה בפירוש לא מתאים לכל אחת".



מכון משיבת נפש מכשירה
מכוונות בתורת הנפש 

היהודית ומנגישה את דרך 
עבודת הנפש שמתווה התורה 
אל הצד המעשי ביותר בחיים, 

מתוך רצון לזכות את כל עם 
ישראל באשר הם.

הרב דניאל סטבסקי
נשיא המכון
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הלימודים הינם תלת-שנתיים 
ומתקיימים בירושלים

בימי שני בערב או בימי רביעי בבוקר

“אין מילים להודות על הבהירות שקיבלתי 
ועל הכלים המעשיים.

אשרינו שזכינו במשיבת נפש... 
שבאמת משיבה את הנפש למקום הבריא והאמיתי שלה.“

- רחלי גוטליב מחזור ד’

במהלך שלוש שנים 
מתעמקים בפתרונות לבעיות 

הנפש מהשורש, 
כגון: דכאונות, חרדות, סמים, 

התמכרויות למיניהן ועוד... 
כמו כן, חיזוק הנשמה וגילוי 

כוחותיה בפועל בחיי המעשה.

בהכוונת



ביכורים. ברוך נחשון חברון





הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

למה בכלל צריך ללמוד בישיבה? 
למה לא ללמוד בבית?

ועומדים בפקקים  נוסעים לעבודה  ולמה אנשים 
שהבית  היא  התשובה  מהבית?  עובדים  ולא 
הוא מקום של משפחה, פרטיות ומנוחת הדעת, 
למטרה  והנפש  הלב  כל  עם  התגייסות  של  ולא 
שלפנינו. יוצאים לישיבה כמו שיוצאים לעבודה, 
את  שמחזקים  והקשר  דמויות  כלים,  שם  יש 
ההתפתחות המקסימלית בתחום המקצועי, ללא 

הסחות דעת והפרעות.

לוי  שבט  לבני  הלומדים  את  ממשיל  הרמב"ם 
שייחדו עצמם לעבודת הקודש. הכלים העומדים 
לרשותנו בישיבה – ר"מים, ראשי ישיבות, ספרים 
העבודה  כל  את  מרוממים   – נוספים  ואמצעים 

למעלות אחרות מאשר בבית. 

מאה,  חמשה  מכם  "ורדפו  הפסוק  על  בנוסף, 
ומאה מכם רבבה ירדופו", לימדונו חז"ל שאינם 
דומים מעטים שלומדים תורה לרבים שלומדים 
תורה. כך דרכו של מלך העולם, שמשכין שכינתו 

בבתי כנסיות ובתי מדרשות.

מה בעצם מחייב אותי 
לשמור תורה ומצוות?

כפי שמתגלה מלך לנתיניו, כך התגלה אלינו בהר 
סיני מלכו של עולם. וכדרכו של מלך, קבע שכר 
שאינם  לאלה  ההיפך  ואת  מצוותיו  לעושי  טוב 

עושים. 

אלא שמלך בשר ודם הוא דמות חיצונית, שאינו 
יכול לקחת בחשבון את טובת כל הנתינים בשעת 
עבודתם, והוא מונע גם מטובתו וצרכיו שלו. מה 
שאין כן מלכו של עולם, שלא חסר לו דבר וכל 
רמ"ח  שלנו.  ביותר  הפנימי  הטוב  הן  מצוותיו 
של  לפועל  ההוצאה  הן  לנו  שנתן  עשה  מצוות 
רמ"ח איברינו בצורתם הנשמתית, ושס"ה מצוות 

לא תעשה מאירות את שס"ה גידינו. 

זו  ומצוות  תורה  לשמור  האמיתי  המחייב 
חיינו  הן  והמצוות  שהתורה  מפני  עצמיותנו, 
רמ"ח  כן,  על  יתר  דבר.  לנו  אין  ובלעדיהן  ממש 
כביכול  גם  הן  האיברים,  רמ"ח  שכנגד  המצוות 
אנו  התורה  ידי  ועל  יתברך,  שלו  איברים  רמ"ח 
מגלים שעצמותנו והאור האלוקי חד הוא, וזוכים 

להידבק בגופו של המלך. 

מה עדיף – חיי תורה או 
תורת חיים?

כמו  כך  כל  עמוקים  מושגים  שני  כשמחברים 
הרמוניים  כך  כל  שהם  ו"חיים",  "תורה" 
במעמקיהם, איך אפשר בכלל להפריד ולחתוך בין 
חיי תורה לתורת חיים? משאלתך עולה כאילו חיי 
למען  החיצונית  המציאות  של  דחיקה  הם  תורה 
של  רוממותה  על  ויתור  היא  חיים  ותורת  התורה, 
התורה למען חיי העולם הזה. חס וחלילה! לא כך 

ולא כך. 

אם להשתמש בלשון השאלה, אפשר לומר שיהודי 
ונשמתו  ורוחו  גופו  כולו,  כל  חיים.  תורת  חיי  חי 
תורה.  של  באורה  ומואר  יונק  כלל,  שיור  בלא 
הקדוש  של  גנזיו  מבית  שבאה  עצמה,  והתורה 
ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עם כל גובהה, כוללת 
בתוכה את כל בחינות החיים. משום כך, אין דבר 
שאינו רמוז בתורה, ולכך התכוונו חז"ל כשאמרו 
את  וברא   – בתורה  הסתכל  הוא  ברוך  שהקדוש 
התורה,  של  השתקפות  הוא  כולו  העולם  העולם. 

ואין כל הפרדה בין התורה והחיים.

עודד מזרחי / הר כגיגית

הכנסת  לבית  נכנסתי  בערב  וחצי  עשר  בשעה 
עתיק היומין של עדת הפרסים בנחלאות ומצאתי 
ליל  בתיקון  ההוגים  מתפללים  למניין  קרוב  שם 

שבועות. 

עולמו  שכל  וערירי,  מבוגר  יהודי  הגבאי,  משה 
תרגימא  מיני  שיהיו  דאג  הגבאות,  מצוות  היה 
קידם  הוא  אחד.  לכל  ותיקון  קפה  כוס  ופירות, 
הספסל  על  לשבת  לי  והורה  דק  בחיוך  פני  את 

המרופד.

התיקון.  את  וקרא  הבימה  על  עמד  יהושע  החזן 
אחד  על  והתיישב  התעייף  חצות  לקראת 
מלמולים.  החליפו  העזה  קריאתו  את  הספסלים. 
יוסי ועוד מתפלל שלא הכרתי יצאו החוצה לעשן 

סיגריה של יום טוב.

ניסיתי לקרוא בחיות ובהתלהבות, במיוחד כאשר 
הגעתי לקטעים המדברים על מתן תורה - ברקים 
לרווחה,  נפתחים  שמיים  שופר,  קול  ורעמים, 
אימת הקודש העליון. ניסיתי לדמיין איך הקדוש 

ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית.

הכרס  עב  המקובל  יחזקאל  עבר.  לכל  הסתכלתי 
נרדם ונחר קלות. 

בעגמומיות  הרהרתי  היום?!  ואיפה  אז  איפה 
קולי  ובהגבהת  קפה  בלגימת  להתעורר  וניסיתי 

באמירת התיקון.

והמתפלל  יוסי  ואחריו  יהושע  יצא  אחת  בשעה 
החדש. יחזקאל אמר שהוא מוכרח ללכת לביתו 
כי הוא חש ברע, ובתוך כמה דקות, כמו במעשה 

שטן, יצאו כולם. רובם נראו מסתודדים מרחוק. 

נותרו רק משה ואנכי.

משה היה המום מצער. כל חיותו הייתה הפעילות 

הרוחשת בבית הכנסת. כל בוקר קם בארבע ועם 
על  למתפללים  נקש  שלו  החלול  המתכת  מקל 
חלונם, כמו בסיפורי ירושלים של מעלה. דימיתיו 
רבי  מימים  מוצל  אוד  עתיקה,  אגדה  כשריד של 

הוד. 

המתפללים  על  לצעוק  כהרגלו  יצא  לא  הוא 
שייכנסו פנימה, רק השעין את ראשו על הסטנדר 

הישן וגנח גניחה קורעת לב. 

רבי  את  "תראה  לבי,  כאב  עולם",  של  "ריבונו 
אדיש  תישאר  איך  שלך!  המסור  הגבאי  משה 

במרומך למראהו..." 

לפתע נכנס לבית הכנסת אדם גבוה ורחב מאוד, 
הר אדם. הוא לבש חולצת טריקו שחורה עם איור 
של עטלף קרבי, מכנסי ברמודה ונעלי קרוקס. על 

ראשו הקרח לא התנוססה כיפה.

לא הכרתי אותו. משה הרים את ראשו והביט בו 
בתימהון. כעבור רגע ארוך נזכר בו.

"למה אתה עצוב, רבי משה?", שאל הענק ברוך.

"חוץ  עלי,  והצביע  הגבאי  ייבב  ברחו",  "כולם 
ממנו לא נשאר אף אחד..."

"אל תדאג מושיקו", אמר ההר, "הם יחזרו לכאן 
כמו טאטאל'ך..."

והלך לעבר המתפללים  יצא מבית הכנסת  הענק 
שעדיין הסתודדו בחוץ.

רבי  את  ככה  להשאיר  מתביישים  לא  "אתם 
משה?!", הרעים בקולו, "תחזרו מיד פנימה!".

המתפללים הססו, והענק אחז שניים מהם בשתי 
כמו  הכנסת,  בית  לתוך  אותם  ומשך  זרועותיו 
זאטוטים סוררים. לאחר מכן  אב המחזיר לביתו 

הבחין ביוני שניסה להימלט.

"אוי לך אם תברח!", צעק לעברו.

יוני ראה כי כלתה אליו הרעה ופסע לבית הכנסת 
בעל כורחו.

וכך בתוך רגעים ספורים דאג הענק שכולם ייכנסו 
אל הקודש ויהיה מניין, ולאחר מכן הסתלק כלא 

היה. 

מה שהיה הוא שיהיה, חייכתי בלבי.  

זמזום המתפללים לא פסק עד עלות השחר. ואז, 
אחד אחד, כמו במסדר צבאי יצאו כולם למקווה 
לא  כזו  מרוממת  וותיקין  תפילת  ברוך.  במקור 
קרנו  הדברות  עשרת  קריאת  בעת  מעודי.  זכרתי 
בעצמו  קיבל  כאילו  ממש  הגבאי  משה  של  פניו 

תורה מסיני. 



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

עוגות גבינה בסייעתא ישירה
המשתתפים,  אחד  לי  אמר  שיעור  במהלך  השבוע 
לו  חסד. אמרתי  וחלב מסמלים  שהוא שמע שגבינה 

שאצלנו עוגות גבינה מסמלות הרבה חסד בגלל 
מעשה שהיה וממשיך להיות מדי שנה... 

יהודי  אצלנו  ביקר  שנים  כמה  לפני 
חזרתו  לפני  ישראל.  בשם  חרדי 
לארץ, הוא נתן לי דף קטן עם מספר 
שתצטרך  "מה  ואמר:  שלו  הטלפון 

בארץ, אני לשירותך".

אחד  עוד  היה  לא  שישראל  מסתבר 
נסיעתו  לאחר  יומיים  לזה.  התכוון  באמת  הוא  עזרה,  שמציעים  אלו  מכל 
לארץ אני מקבל טלפון מישראל: "עברו יומיים ועדיין לא צלצלת. אני מחכה 
אלי  הגיע  למחרת  קניות.  רשימת  לו  ונתתי  בלחץ  עמדתי  לא  לרשימה...".  
דוס פגש אותי  ואמר: "איזה  לי חבילה עם כל מה שביקשתי,  מטייל, הגיש 
רציני,  זה לבית חב"ד". התחלתי להבין שהבחור  וביקש להעביר את  בשדה 

ומאז אני מרגיש בנוח לצלצל ולבקש כל מה שצריך מהארץ.

חלב,  מוצרי  להזמין  צלצלתי  שנה,  באותה  השבועות  חג  לפני  שבועיים 
כבר  "אשתי  לי:  אמר  וישראל 
כל  עבור  גבינה  עוגות  הכינה 
"ישראל",  שלכם".  האורחים 
בעדינות,  להתנסח  ניסיתי 
השבועות  בחג  קולט,  לא  "אתה 
אוכלים אצלנו מאות אנשים...". 
הכל.  ביררתי  "כבר  ענה:  והוא 
גבינה  עוגות  אשתי הכינה כמות 
אתה  "למה  לכולם!".  שתספיק 
נותן  לא מרחם עליה, למה אתה 

לה לעבוד כל כך קשה?" שאלתי אותו, והוא ענה לי באותה מטבע: "אשתך 
לא מכינה את האוכל לאורחים שלכם בשבת? למה אתה לא מרחם עליה?".

שאחרי  ובשנה  להתנגד,  שוב  ניסיתי  לא  הגבינה  עוגות  את  שטעמנו  אחרי 
איך לשלוח את הכמות הגדולה של העוגות. מצאתי איש  רק טכנית  דיברנו 
עוגות.  עם  גדולים  ארגזים  שני  קיבל  והוא  החג  בערב  ממש  שמגיע  עסקים 
הגיעו  לו שהעוגות  ולהודיע  טובה  לו  רק לעשות  ביקש ממני  ישראל  כאשר 

בשלום, הבטחתי לו שאכן כך אעשה. 

את  איתו  שלקח  העסקים  איש  אלי  צלצל  החג  כניסת  לפני  שעות  כשלוש 
חברת  ואנשי  הגיעו  לא  הארגזים  התעופה,  בשדה  "אני  לי:  ואמר  העוגות, 
כמה  מקווים שתוך  הם  למוסקבה.  טסו  הארגזים  אומרים שבטעות  התעופה 

ימים יצליחו להביא אותם לכאן...". 

הייתי כמובן בדילמה, משתי סיבות: מה עושים עם מאות המטיילים שכל כך 
מחכים לארוחה החלבית, ויותר מכך: מה אומרים לישראל ולאשתו שכל כך 
רצו לעזור? אם העוגות בכלל יגיעו עוד כמה ימים, הן כבר תהיינה מקולקלות.

להודות  רוצה  מאוד  ואני  הגיע  העסקים  לו שאיש  אמרתי  לישראל,  צלצלתי 
להם. התחמקתי בזהירות משאלות מיותרות.

החג הגיע. זה עתה הסתיימה תפילת החג וכולם כבר עולים לאולם לקידוש. 
נחמי אשתי הצליחה לאפות כמה עוגות בודדות, ומה לעשות, 'בשביל המצווה' 
כל אחד יקבל חתיכה קטנה. אני עומד להתחיל בקידוש כשהמאבטח קורא 
לי ואומר שיש תאילנדי שמתעקש להיכנס לבנין עם שני 

ארגזים, והוא לא מבין מה הוא רוצה. 

ואני  הכניסה  לדלת  בריצה  ירדתי 
רואה שני ארגזים עמוסים בעוגות 
נוגע  אני  לנו.  ומחכים  עומדים 
בארגזים והם קרים, כמובן פתחנו 
היו  העוגות  ולשמחתנו  אותם 
טריות וטעימות כאילו עכשיו יצאו 
מתחת ידיהם האוהבות של אלו שכל 

כך רצו שנאכל אותן.

הייתה,  כולם  של  המסקנה  וכמובן,  הסיפור,  את  המשתתפים  לכל  סיפרתי 
שכשרוצים לעשות חסד - אלוקים מצליח בידינו. וגם השנה מאות מטיילים 

יטעמו עוגות גבינה עם נשמה.

מה עושים עם מאות המטיילים 
שכל כך מחכים לארוחה 

החלבית, ומה אומרים לישראל 
ולאשתו שכל כך רצו לעזור?

שיעור מספר 3: 

עצור – אין גבול לפניך!
את  מסביר  הוא  כיצד  נשאל  היהודיים  הדעות  מהוגי  אחד 
העובדה שאחוז מקבלי פרס נובל היהודיים, כמו גם פרסים 
הפרס  מקבלי  לשאר  פרופורציה  בלי  גדול  הוא  אחרים, 
מאומות אחרות. ענה אותו הוגה: "אין זה פלא – עם שבסיס 

התודעה שלו הוא יציאת מצרים – אין גבול ליכולותיו".

כושר ההמצאה של  בין  הזו. מה  צריך להבין את התשובה 
לפני  שהתרחשה  ממצרים  היציאה  עובדת  לבין  עמנו  בני 
אחרת  פופולרית  שאלה  לי  מזכירה  זו  שאלה  שנה?   3500
שואלים:  בדורנו  ההצלחה  סודות  את  לחקור  הרוצים  שכל 
"מהו ההבדל?". מהו ההבדל בין האנשים המצליחים לבין 
אלה שאינם? איך זה יכול להיות שיש אנשים מסוימים שכל 
מה שהם נוגעים בו הופך לזהב, בעוד שאחרים נכשלים שוב 
אולי  או  במזל?  מדובר  האם  מנסים?  שהם  מה  בכל  ושוב 
בהשכלה? אולי זה בכלל כישרון מיוחד? או הרקע שממנו 

באת?

ספרים רבים עוסקים בשאלה זו ומרובות התשובות על כך. 
המצליח  האיש  בין  ליבי.  את  שבתה  אחת  עמוקה  תשובה 
לזה שאינו מבדילה קודם כל תפיסת המרחב, באיזה סוג של 
מדובר  האם  אנחנו:  יצורים  של  סוג  ואיזה  חיים  אנו  עולם 
בעולם שהוא בבסיסו מקובע, ובני האדם מוגבלים ביכולתם 
לפרוץ את המורגל והמוטבע בהם מילדות, או האם העולם 
הוא בבסיסו מאפשר ופתוח, והאדם הוא בעל יכולת בלתי 

מוגבלת לשינוי? 

במקרים  מתחילים  האחר  המעמד  מן  חברו  כמו  המצליחן 
רבים מנקודת זינוק זהה: מצוקה חברתית ומרחב אפשרויות 
גורמת  אחד  כל  של  הפרשנות  אך  בצורה.  כחומה  מוגבל 
למצליחן לפתוח פער: בעוד החבר רואה גבול ומפרש אותו 
לעבור",  אפשרות  אין   – "עצור  לו  לומר  שנועד  כתמרור 
האיש המצליח מפרש אחרת לגמרי: הגבול כאילו לוחש לו 
לגלות  אותך שתתאמץ  לאתגר  עניינה  אך  הגבלה  כאן  "יש 
בידך  לו. החיים  אל המרחב שמעבר  לפרוץ את הדרך  איך 

ניתנו לשנות אותם ולא להשאירם כפי שהם".

גם עם ישראל פורץ גבולות מאז ומעולם. כפי שציין אותו 
חכם לידתנו הקשורה ליציאה מן המצרים חקקה בתודעתנו 
את ההסתכלות הנכונה על מגבלות העולם הזה. ככלל אנו 
קשורים לעולם שמעבר לגבול; אנו קשורים לאינסופיותו של 

הבורא. 

להבדיל, מסופר שלפני כמה עשורים, כשדונלד טראמפ פשט 
רגל והיה חייב שני מיליארד דולר לנושים, ראיין אותו כתב 
ושאל אותו איך הוא מרגיש. דונלד השיב: "מצוין. אני רגוע 
ושלו". שאל אותו הכתב מדוע אינו מוטרד ממצבו הקשה, 
לו  מניח  אינו  דולר  מאה  של  מינוס  שאפילו  מוסיף  בעודו 
מה ההבדל  יודע  "אתה  לו טראמפ:  במנוחה. השיב  לישון 
חושב  אני  עשיר.  הנני  אני  עני,  של  "ראש"  יש  לך  בינינו? 
כמו עשיר גם במצבי". כידוע, לא עברו כמה שנים וטראמפ 
חזר למצבו הקודם ואף נעשה אחד מעשירי תבל. לא פלא 
עליו  חולמים  הנכסף שמעטים  היעד  את  הציב  הוא  שכיום 
בכלל, כס הנשיאות של המעצמה העולמית, ארצות הברית 

של אמריקה.

אז מה עושים תכל'ס? 
הרגלים  כמה  על  חישבו  גבול":  פריצת  חיזוק  "תרגיל 
קבועים שלכם שמגבילים אתכם, והחליטו לעשותם באופן 
שונה ואף הפוך ממה שהורגלתם עד היום. עשו זאת בצורה 
חדשה ומפתיעה. אל תתנו לתגובות הסובבים אתכם להפריע 

לשינוי. תרגלו שינוי זה במשך שלוש פעמים לפחות.

אימון שבועי עם רן שריד
      תאמין,
      בחייך!



המיזם של 'חכמת חיים' אל 
התוודעתי כמעט במקרה 
האחרון.  הפסח  בחג 
משפחות  הרבה  כמו 
המועד  חול  ימי  את  אנחנו  גם  ניצלנו  טובות, 
ערב  ולערוך  משפחתיים  קשרים  לחזק  כדי 
במפגש  הנוכחים  המורחבת.  למשפחה  גיבוש 
העלו נושאים מכאן ומשם, ואחת הנשים סיפרה 
בדאגה כי הם חושדים במטפלת הזרה שמסייעת 
בה  מטפלת  אינה  היא  כי  המבוגרת,  לסבתם 
בצורה מכובדת. "אנו שוקלים להתקין מצלמה 
ביום  העובדת  אחרי  לעקוב  כדי  בסלון  נסתרת 

ובלילה".

ואז נחתה ההפתעה: אחד מבני המשפחה, ש...
ומצוות  תורה  שומר  אינו  בעדינות,  לומר  איך 
הגיב  בישיבה,  מעולם  דרך  ולא  עתה  לעת 
לדעת,  צריכה  דתית  כאישה  את  "דווקא  כי 
ומחובתך  בנושא  מחמירה  היהודית  שההלכה 

להעיר את תשומת לבה של המטפלת לכך שאת 
מתקינה מצלמה העוקבת אחריה".

לספר  החל  הוא  להגיב,  שהספקנו  לפני 
עובד  הוא  חיים':  'חכמת  מיזם  על  בהתלהבות 
הארץ  במרכז  היי־טק  בחברת  תוכנה  כבודק 
מפגש  שעת  מקיימים  הם  שנים  כמה  וכבר 
צחה  באנגלית  המכונה  שבועית,  חברתית 

 .HAPPY HOUR

לפני כמה חודשים הציע אחד העובדים בחברה, 
בחור חובש כיפה, לצקת משמעות לתוך השעה 
הזאת ולקיים דיון חוויתי אודות סוגיות שונות 
מהחיים. "מאותו שבוע", הוא מספר, "אנחנו לא 
ב'חכמת  דיון קבוצתי  מפספסים אף שבוע של 
ובעיקר  מעמיקים,  מחכימים,  הנושאים  חיים'. 
היהודית  החכמה  את  להכיר  לנו  מאפשרים 

מזווית מרתקת". 

שלי,  הסקרנות  את  כמובן  הצית  הסיפור 

ליאור פישביין

"יש במפגש שוויון מלא 
בין בעלי התפקידים. 

זה אולי המקום היחיד 
במקום העבודה 

שאין היררכיה, דבר 
שמוסיף המון לסביבת 

העבודה". הילה בראבי, 
חשבת שכר בחברת 
M+W בפארק המדע 

ברחובות
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והשארתי לעצמי תזכורת לבדוק את העניין אחרי 
שנסחפתי  מודה  אני  קצר,  תחקיר  אחרי  החג. 
לי להעריך,  יורשה  ואם  בהתלהבות מהפרויקט; 

עוד נשמע עליו רבות.

על  חשבו  חב"ד  בכפר  חב"ד  צעירי  ככה,  אז 
הולכים  אנשים  ממילא  ופשוט.  יצירתי  רעיון 
חברים,  עם  שם  מפטפטים  הם  ממילא  לעבודה, 
כיפית  בצורה  יהדות  קצת  יכניסו  שלא  למה  אז 
לתוך השיח? כך נולד הרעיון ליצירת כרטיסיות, 
ובעיצוב  יסוד בשפה פשוטה  סוגיות  שמנגישות 

מרהיב. 

"כדי להפוך את המיזם לאטרקטיבי", מספר הרב 
ישראל אשכנזי, מנהל מיזם 'חכמת חיים', "בנינו 
כל דיון סביב דילמה מרתקת מהחיים ההופכת את 
מתקיים  עצמו  הלימוד  וקולח.  למסעיר  הלימוד 
מתוך חפיסת כרטיסיות צבעוניות, בגודל חבילת 
קלפים, המעוצבות ברמה גרפית גבוהה, חפיסה 

אותה מקבל כל אחד מהמשתתפים".

תמהיל הנושאים הנידונים הוא רחב ומקיף את כל 
תחומי החיים: מתווה הגז, הרעת תנאי העסקה, 
יחסי  וזוגיות,  אהבה  וגם  יוצאים,  זכויות  הפרת 

הורים וילדים, גוף ונפש ועוד.

בחברת M+W בפארק המדע ברחובות, יושבים 
דיון  ומקיימים  השולחן  סביב  אנשים  עשרה 
מרתק אודות השאלה הציבורית שעלתה לדיון 
זכאי  שסרח,  ציבור  עובד  האם  האחרון:  בזמן 
מנהיגות  לעמדת  ולחזור  שנייה  להזדמנות 

ציבורית? 

אחרי תום המפגש אומרת הילה בראבי, חשבת 
בגלל  המפגש  את  אוהבת  שהיא  בחברה  שכר 
לכך  הגורם  הנושאים,  של  והרפרטואר  הגיוון 
כי בכל פעם מישהו אחר מתחבר לנושא הקרוב 
אליו במיוחד. קטעי היהדות והחיבור למקורות 
ובנוסף,  במקום,  בדיוק  ונכנסים  עדינים  הם 
התפקידים.  בעלי  בין  מלא  שוויון  במפגש  יש 
שאין  העבודה  במקום  היחיד  המקום  אולי  זה 

היררכיה, דבר שמוסיף המון לסביבת העבודה.

מרחובות אני ממשיך צפונה לכיוון מרכז הארץ, 
אל משרדי חברת זר פור יו. אני נדהם לגלות את 
כל השדרה הניהולית של החברה סביב השולחן, 
נסימי,  עידן  והסמנכ"לים.  המנכ"ל  כולל 
הבלתי  העובדה  את  מציין  התפעול  סמנכ"ל 

רגילה לטעמו, כי "הצליחו לקחת כאן את עיקרי 
יום  היום  חיי  אל  אותם  ולהביא  בדת  הדברים 
שלנו. עבורי, זאת חצי שעה של התנקות ושקט. 
אני משאיר את הטלפון במשרד ולא מביא אותו 
למפגש. כשאני חוזר אחרי חצי שעה ממתינות 
לי שלושים שיחות שלא נענו, אך המפגש שווה 

בהחלט".

בשפת  נקראים  הם  השיעורים?  מוסרי  עם  ומה 
ולא  מרצים  לא  הם  'מוליכים',  הפרויקט 
אחד  עם  להבין  מנסה  אני  להיות.  מתיימרים 
הוא  מהיכן  אלקטרה,  מחברת  זרס  ירון  מהם, 
רכש את הניסיון להוביל קבוצת דיון. "זה בדיוק 
העניין", הוא מסביר לי. "הפטנט של הכרטיסיות 
הללו הוא, שלא צריכים כל ניסיון או ידע מוקדם. 
כל אדם שיודע לקרוא עברית, יכול להוביל את 
שבה  כזו,  בצורה  בנויות  הכרטיסיות  המפגש. 
עם  מסתיימת  כרטיסיה  כל  בפנים.  כתוב  הכל 
שאלה לדיון, המזמינה את הכרטיס הבא בסדרה, 

וכך הלאה".

זה  – איך לא חשבו על  כיפי, חינם  פשוט, קל, 
עד היום?

"עבורי, זאת חצי שעה של התנקות ושקט. כשאני 
חוזר למשרד, ממתינות לי שלושים שיחות שלא 

נענו, זה שווה את זה". עידן נסימי, סמנכ"ל תפעול 
בחברת זר פור יו

רוצה להיות 'שגריר של תורה'? 
 תוכל/י בחינם, בקלות ובכיף
ליצוק משמעות רוחנית אל מקום העבודה שלך.

להצטרפות חינם למיזם 'חכמת חיים' שלחו 
 מסרון אל יהודה 052-6718-770
office@chochmat.com :או במייל
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לחסידות יש תדמית של תורה רוחנית, אולי אפילו מנותקת מהממד המעשי 
של החיים. בפרקים הקודמים הפריך אדמו"ר הזקן את התדמית הזו מכול 
וכול. למדנו שעיקר תכלית העולם הזה היא המעשיות היבשה, ושהשאלה 
גם  שיישאל  זו   – יום  של  בסופו  עצמו  את  לשאול  צריך  שאדם  העיקרית 
כאשר יידרש לתת דין וחשבון על מפעל חייו – היא: "מה עשית?" "כמה 
עשית?" "למה לא עשית יותר?" כי בעולם העשייה – רק המעשיות מסוגלת 
להזיז דברים. הכוונות הטובות ערכן רב, אך אין בכוחן להחליף את ערכו של 

המעשה הפשוט ביותר.

את  מזכיר  הוא  כאשר  הזו  הקביעה  את  מחזק  הזקן  אדמו"ר  אלו  בפרקים 
בעומק  מחשבתו  את  ומילא  לבו  את  ודיבק  שהתכוון  מי  ההלכתי:  הכלל 
עומקים של מצוות תפילין, אך לא הניח אותן בפועל על ראשו ועל ידו – 

לא יצא ידי חובת המצווה, ולא האיר את 
תפילין  שהניח  מי  מנגד,  באורה.  העולם 
כך סתם, ללא כוונה וללא חיות – יצא ידי 

חובה והאיר את העולם באור התפילין.

מצווה עם נשמה 
התמונה  את  לאזן  פונה  הוא  שני,  מצד 
על־ידי הדגשת ערכה ונחיצותה של כוונת 
הניצב  העמוק  הרוחני  העולם   – המצוות 
חכמים:  אמרו  הסופי.  המעשה  מאחורי 
תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, וכך 
יש  כן  ואם  מצוות.  מתרי"ג  מצווה  בכל 
מצווה שהיא מצווה חיה, חיונית, מאירה 
כגוף  שמוטלת  מצווה  ויש  יקרות;  באור 
אינו  וקולה  מעומעם  כשאורה  מגושם, 
עדינה  הבחנה  נדרשת  זה  בנושא  נשמע. 
וזהירה, משום שגם הגוף הזה הוא גוף של 
ועם  בעולם,  א־לוהי  אור  המגלה  מצווה 
זאת – יש מדרגות בגילוי האור הזה. יש 
בהתפשטות,  מאיר  הוא  שבהם  מקומות 

ויש מקומות שבהם הוא מאיר בצמצום.

הוא,  לעצמו  כשהוא  מצווה  של  מעשה 
המצווה,  כוונת  חיות.  חסר  כגוף  אפוא, 
לבדה  גוף.  חסרת  כנשמה  היא  לעומתו, 
כאשר  אך  העולם,  לתיקון  ערך  בה  אין 
אותו  הופכת  היא  הגוף  אל  נלווית  היא 
ליצור חי. עד כמה חי? – כאן הדבר תלוי 
בעולם  יש  ובעוצמתה.  הכוונה  באיכות 
מינים  ארבעה  ומדבר,  חי  צומח,  דומם, 
פי המידה  על  מזה  זה  כלליים שנחלקים 
כנגדם  החיים.  כוח  את  מגלים  הם  שבה 
ישנן מדרגות שונות של כוונה, שכל אחת 
ומאיר  לחי  גוף המצווה  את  הופכת  מהן 

יותר.

שתי כנפיים
לעולם  היא  המצווה  הזה  בעולם  אם 
היכולת  את  חסר  שהעולם  משום  גוף, 
בה,  האצור  הא־לוהי  האור  את  לתפוס 
מקום  אל  אותה  מרוממת  שהכוונה  הרי 
והדרה.  תפארתה  בכל  מתגלה  היא  שבו 
המצווה  כך  יותר,  עמוקה  שהכוונה  ככל 
הקדוש  בזוהר  יותר.  למעלה  מתרוממת 
מבואר שהכוונה הבסיסית מורכבת משתי 
שתי  שהן   – ויראה  אהבה   – לב  מידות 
הגשמית  העשייה  אל  הנצמדות  כנפיים 

ומנשאות אותה אל על.

ערכן של אהבה ויראה הוא בכך שהן הופכות את מעשה המצווה לאישי, 
הזו.  העשייה  על  אותנו  שציווה  למי  לבבית  נפשית  התמסרות  ומביעות 
מצווה שאין בה מאומה מן הנימה האישית הזו, אינה יכולה להגיע אל מקום 
יוכל להתגלות. היא מתדפקת על הדלת, אך אינה נכנסת  שבו האור שבה 
פנימה. אמנם לא לעולם תמתין על הפתח, בסופו של דבר בוודאי יגיע רגע 

של כוונה עמוקה שיפתח את הפתח ויכניס אותה עמו.

ויש גם מצב קשה מזה, כאשר מעשה המצווה מוצא לגמרי מהקשרו ונעשה 
החיות  כזה,  במקרה  אישי.  כבוד  או  כספי  רווח  כגון   – זרה  כוונה  מתוך 
הקדושה שבמעשה המצווה כלואה בתוך קליפה זרה ואינה יכולה להתרומם 
כלל עד שתבוא התשובה – במוקדם או במאוחר, בגלגול הזה או בגלגול 

אחר – ותנתץ את חומות כלאה.

פרק לח־מ 

המעשה והכוונה
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להזמנה טלפונית חייגו : 077-3220338
סיטונאות , מוסדות וארגונים : 050-4249300

מבצע 3 ב-100
למאות דיסקים וספרים מובחרים

תוכלו להנות מהמבצעים בחנויות המובחרות ובפרט: רשת יפה נוף: הסתדרות פ"ת, רבי עקיבא בני ברק, מאה שערים י-ם, המרכז 
לספר: קרית ארבע, עוז מסוואר: רמת הגולן, גיל ביתן: שדרות, אוצר הספרים: קרני שומרון, קוראים נבון: עלי,  אלתר ספרים: בני ברק. 
050-4249300 077-3220338. סיטונאות, מוסדות וארגונים:  להזמנה טלפונית חייגו: 



דרך ארוכה וקצרה
בהגשה  התניא  בספר  פרקים 
הלב  על  ונעימה המתיישבת  בהירה 
וקל  זורם  בלימוד  אותך  ומוליכה 
להבנת המושגים והשפה הייחודית, 
והעוצמה  העומק  על  לוותר  בלי 

הייחודית לספר זה

מאת מעיין הנדלר

להשיג בחנויות המובחרות
ובאתר מעיינותיך ספרים

mbook.co.il

כי
קרוב

הדבר
מאוד...

לקניה ישירה:



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו

חמדה גנוזה 
בא יבוא צמח ויפקדנו ברחמיםעשרה דברות יחדיו מאזינים כאז כן עתה נזכרים ונעשיםמעיינותיה יפוצו וממנה ישועת עולמיםהובטח בעליית שחקים קץ הימיןעד גילוי ליבה כאור שבעת ימיםאבות ובנים מסורת דור שניםנשמה לנשמה מתגדלת בשחקיםאור שבה מבקיע מחשכיםעליונים ששו ותחתונים עלזו בעת דודיםלאחור נסים מפחד נעים־זעיםאנא נפשי כתבית יהבית שומעיםלראות מלכנו מוכנים משתוקקיםנעשה ונשמע הכריזו בקול מאוחדיםחמדה גנוזה בשישי בסיון בקולות וברקיםיתמידו יגילו יתקשרו בה לעולמיםאהבה רבה חמלה וחסד נמצאיםאחריה משתגעים מתלהטים הוגים חכמתו ורצונו בתוכה נטמנים מאת בורא עולמים נתנה לבניםאותיות כתובים באש מכוסיםממרומים ירדה נסעה לתחתוניםיקרה מפנינים וזהב לאלפים מאיר א.

כדי להיות ייחודי לא צריך להיות 
שונה

אפרים רוט
בקבלת התורה עם ישראל היה צריך להתמודד 

עם שתי תנועות נפשיות שלכאורה סותרות 

זו את זו. מצד אחד "ויחן שם ישראל כנגד 

ההר - כאיש אחד בלב אחד" ובדעה אחת, 

ומאידך "ותן חלקנו בתורתך" - כל אחד קיבל 

את חלקו שלו בתורה. מצד אחד ביטול האני 

העצמי ולהרגיש חלק מדבר גדול שנקרא עם 

ישראל, ומצד שני חיזוק האני העצמי כדי 

לדעת שיש לי חלק שמיוחד רק לי בתורה.

ואולי דווקא השילוב הזה בא ללמדנו: 

א. גם כשאני מחפש את האני הפרטי שלי, את 

עבודת ה' האישית שלי, אסור לי שהעיסוק 

הזה ישכיח ממני את כלל ישראל ושאני חלק 

מאותו כלל, וכן להפך - העיסוק בכלל ישראל 

אסור שיגרום לי לאבד את הזהות האישית 

והייחודית שלי.   

ב. כשאני מחפש את הייחודיות שלי זה חייב 

להיות בתוך המסגרת של כלל ישראל ותורת 

ישראל. אם את "האני" שלי אני מוצא מחוץ 

לאותה מסגרת כנראה שטעיתי בזיהוי...  

עץ הדעת או עץ החיים?
אליהו טרבלסי

בלי לחפש אשמים

הנוער  ובנות  בני  עם  מיוחדות  פגישות  לי  היו  האחרונות  בשנים 

המשוייכים ל"ציונות הדתית". מדי פעם היו מפגשים מלאי תוכן 

נפלאים.  לב  וגילויי  אמיתית  פתיחות  וכנות,  חכמה  מלאי  ורגש, 

אבל גם לא אחת היו פגישות שלצערי הרב לא הצליחו להניב פרי, 

הלב לא נפתח, הראש לא חשב, ובעיקר, הייתה חסרה הנשמה.

כשהנער עומד מול החלטה, האם ללכת לים עם חברים, או לשבת 

ללכת  או  במחשב  או  בקולנוע  סרט  לראות  האם  תורה,  ללמוד 

להתפלל, הבחירה לא קשה כל כך כאשר אתה מסתכל על אנשים 

מתפללים בכל כך חוסר חשק, במין עייפות כזו )האם אנחנו עדיין 

מאמינים בכוח התפילה?(, ממש "הכריחו אותי". זה לא נוצץ, זה 

לא נראה אמיתי, וזה קשה דיו גם ככה.

מישהו אמר פעם, שהדתיים הם פשוט פרסומת גרועה לאלוקים. 

בואו ננסה הפעם לא לטייח... האם אנחנו באמת מצפים לתפילה 

לנער  ה', מה הפלא שהבחירות  אין "חיים" בעבודת  הבאה? אם 
קלות כל כך?

הקרב הגדול הוא איננו על עץ הדעת של הנוער, הנוער שלנו חכם, 

אולי הרבה יותר ממה שרוב האנשים חושבים, המאבק הוא על עץ 
החיים.

"נכון אתם אנשים  נחמן מברסלב:  ישנה אמירה מפורסמת מרבי 

כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי, רציתי שתהיו כחיות הנוהמות 

ביער, לילות שלמים".

לא  לפעמים  לשאול,  צריך  לחפש,  צריך  לבעור,  צריך  ה'  עובד 

לישון בלילה, להתאמץ, לחיות, להיפגש עם מי שאמר והיה העולם 

פנים אל פנים, מפגש אישי.

אמרתי אחכמה
י. שפירא

אמרתי אחכמה – בלשון נפלאה

והיא רעמה – בלחישה שנשמעה

ברוב החכמה – ליבך גאה

מה תשמע – חסר דעה

אך נאשמה – ברוב פשע

מיד נכלמה – בעוצמת רשע

כי נעלמה – ִמֵריקן רגשה

ולכן הלמה – בחסר ישע

בסוד נשמה – הכ"כ רחוקה

באמת מפעימה – כתהום עמוקה

ִבְפנים מדהימה – מפלא אבקה

באורה מחכימה – ְכאור אבוקה

והפליאה בעצמה – ועלתה וגדלה

ולא נאלמה – והגיעה למעלה

והיתה אלימה – והצדיק נכלא

וקול בערמה – לחסיד נפלא

מה רבו נפתולים, מה גבהו הגלים

כזכרון חתולים, כחיי גחלים

שלהבת אחוזה, מהססת ומעיזה

כצמר גיזה, מסובך על גב העיזה,

במספריים נשלח, ולטמיון הלך

צמר וכלך, ורועה נאלח

כמו פתיל חי - של אח, של גוסס

למען אחי – בוער כאח, ושוב 
מתמוסס

הולך ודוהר . והזמן ממהר

בקווים מתאר, בדמיון מטהר

ֶחֶבל הלב, נמשך כמו כלב

ְבֵשיר משתלב. ְבִשיר משתלהב. ביד 
מתלהב

חבל על אמת

שרק מוסיפה ומאיימת,

חיה ונושמת,

אך בעליה כבר מת

ַחָבל על שתיקה. שכל כך מעיקה, 
מוצצת דם כעלוקה

על תמיהה עתיקה. שלהישאל לא 

הפסיקה, רק הלכה והעמיקה...

שולמית ציטרוןתפילות
עולות, עולותמגו גלות ואף מיערמלב דווי, מפיו של נערתפילות, תפילותאלי שחקים מעפילותוהן בוקעות ומרקיעות

קרבות, קרבותוכל תחינות וכוונותוהתפילות המנגינותצרורות, צרורותהן כפרחים נאגדותוהמילים והתיבות
עולה מרום המנגינהמכל מקום מכל פינה

ללא אפליה בין דם לדםמקצה תבל מלב אדםאלי מרום
אל כס ריבון

אל א־ל עליוןהן כבשמים, מור, אהלותוהניגון והתחינותעולות תפילותוהעיקר מלב נשברמהמדבר, מכל אתר



המפתח
שחף לב־הר

 אדם צריך אדם אחר שיקשיב לו
 לרווח שבין המילים

 לדגש בהגיית האותיות
 להבעות הפנים הדקות

חבר, שיצליח לראות מבעד לעטיפות
 אדם זקוק למילים טובות באמת.

 והלוואי שנזכור תמיד
איזו קומה גדולה בונה האמירה 

 הפשוטה,
 והתודה שמגיעה מהלב

כי יש כל כך הרבה על מה להגיד.
 

 אדם ישמח מאוד
 שתשאל 'מה שלומך'

 באמת, ומכל הלב
ותשתף במחשבותיך על החברות איתו
 

 ושתהיה חבר באמת,
 ותרגיש שאתה אוהב.

 אדם לא רואה את עצמו מבחוץ

 וצמא לאחר,
 שאת הטוב שבו יספר 

 שיגדיר כוחותיו 

 וגם יתקנו בסטייתו מהדרך 

 אחד שיוכיח
 על מנת לתת נוכחות

 באדם נשמה הרוצה להתבטא,

 בו, בעולם
 מין רצון לא בהיר 

 שמוסבר בדרכים רבות.
 ולפעמים מהיר הרצון ובורח,

 לדרכים לא טובות
והעיקר שימשיך אדם לרצות, ומאוד
 

ולא יאפשר למחסום לתקוע רצונו 
 

והלוואי שירגיש אדם קושי חברו
 

 ויעצור מדרכו שלו, להיות חלק

 וישמע, ויקשיב, 
 ויפנה מקום בליבו

 וישא עימו בעול
 ויחבק עם הלב

 אדם בתוך עצמו הוא גר
 ונאבד המפתח לחלק מהחדרים

 ומתפלל בתוכו מאוד לאדם אחר
 שיתיר נשמתו מבית האסורים

 ובידך,
נמצא המפתח

בסוד יוסף הצדיק

איתיאל סופר
יום מ"א למ"טמונים, "יסוד שביסוד"

ביום הקדוש הזה, יום א"ם למקרא וא"ם למסורת, זכינו לברך את ברכת העומר 

ולספור את ספירת היום הנאדר בקדש, אשר כולו קדושה וטהרה - יסוד שביסוד.

כמה יוסף איכא בשוקא, והאי יומא קא גרים – יומא דיוסף הצדיק אשר בו ִצדקּות 

ה ּתְֹלדֹות ַיֲעֹקב - יֹוֵסף. ובו מלכות, ֵאּלֶ

"דלא מוסיף - יֵסף", אבל המוסיף - מן השמים יוסיפו לו שנות חיים, כאמור 

י ַעל ָיֶמיָך לתוספת קדושה, ותורתו מתברכת ומשתמרת  בחזקיהו המלך ְוֹהַסְפּתִ
בתוך מעיו. 

מֹו דֹר ָודֹר. כדורותיהם של יעקב ויוסף, שזכו  נֹוָתיו ּכְ ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף ׁשְ

ָי־ּה ה' צּור עֹוָלִמים", הצר צורה בתוך צורה. י ּבְ לשני עולמות - "ּכִ

צורתו של יעקב אבינו חקוקה בכסא הכבוד, וזיו איקונין של יוסף כזיו איקונין של 

יעקב אבינו בחיר האבות, הרגל השלישית במרכבה. יוסף בנו הוא בעל 'מרכבת 

ֵצא  ָנס ַוּיֵ המשנה' אשר יש לו הכח להניע את המרכבה כולה, כצדקת יוסף עת ַוּיָ

ֹנס. ם ָרָאה ַוּיָ ַהחּוָצה, ובא שכרו מושלם - ַהּיָ

ם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו - הנה זאת מנוחתי, צועקת  ה ְונֹוַסף ּגַ ן ִיְרּבֶ וכנגד עצת הרשעים ּפֶ

ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין - עולי עין, כדגים  ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ ה. ּבֵ ן ִיְרּבֶ רוח הקודש ומבשרת: ּכֵ

המכוסים מעינא בישא.

ברו וִסברו עמדו להם לישראל  יר, אשר ראה בעני אחיו, וזכות ִשׁ ּבִ ׁשְ ְויֹוֵסף הּוא ַהּמַ

ת, להוציאם מארץ מצרים מיד פרעה אשר לא ידע  ְלתֹות ְנֹחשֶׁ ר ּדַ ּבַ י ׁשִ בגאולתם - ּכִ
את יוסף.

וביום היסוד שביסוד שכולו סוד, עולה למרום הסנגוריה של יוסף הצדיק, אשר 

ר  שלח לאביו עגלות להזכירו פרשת עגלה ערופה אשר למדו יחדיו בטרם ְלֶעֶבד ִנְמּכַ

ה, אמרו ישראל. ם ַהּזֶ ְפכּו ֶאת ַהּדָ יֹוֵסף. ָיֵדינּו לֹא ׁשָ

ִדיָת,  ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ או אז עולה פרשה זו במרום ומכריזה ואומרת: ּכַ

ם, לעורר את האהבה העליונה ולחבר דודים יחדיו, משיח בן יוסף  ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ְוִנּכַ

ומשיח בן דוד, "אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו" )עיין בעל הטורים ויקרא כה, מט(. 

שנזכה לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו.

ילדים והורים באים
בחג השבועות
כדי לשמוע את

 עשרת הדיברות 
לבית  מגיעה  המשפחה  כל  השבועות  חג  בבוקר 
הכנסת כדי לשמוע את עשרת הדיברות, ולהרגיש 
כאילו ממש עכשיו מקבלים את התורה על הר סיני

ב"ה

לכל המשפחה

מעמד 
ַהְקֵהל

לכל ילדמתוקה הפתעה 

לפרטים נוספים:

במאות מוקדים 
ברחבי הארץ יתקיים 

מבצע פרסים ענק

פנו לבית חב"ד המקומי ובאתר 

shavuot10.org.il

הרבי מליובאוויטש עורר
להביא לשמיעת עשרת הדיברות גם את הטף:

''כשם שאמירת עשרת הדברות בפעם הראשונה היתה 
בנוכחות כל עם ישראל, אנשים נשים וטף, גם הקטני 
קטנים, כדאי להשתדל שבעת קריאת הפרשה הזאת 
בבית הכנסת, בזמן מתן תורה בכל שנה ושנה, יהיו נוכ־

חים כל בני ישראל, גם הקטני קטנים/ות".

על פי מאמר רז''ל בפסיקתא דרב כהנא:
הפרשה  את  קוראין  הוּו  בני,  לישראל  הקב''ה  ''אמר 
הזאת בכל שנה ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים 

לפני הר סיני ומקבלין את התורה''.



למה הגמרא אומרת שהקב"ה כפה על בני ישראל הר כגיגית, כשבפסוקים 
כתוב שקיבלו את התורה ברצון ואמרו "נעשה ונשמע"?

קודם כל צריך להבהיר, שהחברה האנושית מבוססת על כפייה ולא רק 
חוצה  וכשזה  הפרט,  גבולות  את  מסמנת  ליברלית  חברה  אפילו  רצון. 
אותם – היא כופה עליו מערכת חוקים שנועדו לשמור על הסדר הציבורי. 
לכן יענישו את מי שגנב או העלים מס, את מי שהיכה או חנה במקום 
אסור. בחברה ללא חוקים "איש את רעהו חיים בלעו". אמנם נכון הוא, 

שהנטייה האנושית הפשוטה היא להעדיף את הרצון על הכפייה. 

נדרשת  תורה  לקבל  הכפייה  לב(  ישראל,  )תפארת  מפראג  המהר"ל  לדעת 
ברצוננו.  תלויים  להיות  יכולים  אינם  בעולם  כיון שהדברים המהותיים 
הכפייה מבטאת את העובדה שקיום העולם תלוי במתן תורה, וגם לולא 
היינו מסכימים היינו מקבלים אותה. זו גם הסיבה שלא נוכל לומר בזמן 
כמובן שאי אפשר  זאת,  עם  בתורה.  עוד  מעוניינים  הזמנים שאיננו  מן 
להישאר במצב כפייה והרצון צריך לבוא, וזה גם השבח שלנו שאמרנו 

כמלאכים נעשה ונשמע.

האם לא רצוי יותר להשאיר את רוח ההתנדבות והרצון במקום להוסיף 
כפייה מיותרת?

לא רק בקבלת התורה, אלא כך הדבר גם בתחנות החשובות בחיינו: על 
כרחך אתה נולד, על כרחך אתה חי, על כרחך אתה מת ועל כרחך אתה 
)אבות ד, כב(. בעצם, גם  עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים 
הגוף פועל בלי שתהיה לנו בחירה: הלב, המוח, הריאות, מערכת העיכול 

– המערכת הלא רצונית. מה שחיוני יותר – לא נתון לבחירתנו.

תהיה  אם  בין  כך, אלא שההבדל  ובין  כך  בין  תבוא  ישראל  גאולת  גם 
בבחירתנו או לא מוגדר "זכו – אחישנה, לא זכו – בעיתה". הבחירה שלנו 

יכולה להפוך את התהליכים ההכרחיים לנעימים יותר ושמחים יותר. 

ועדיין, נראה שמי שעושה מתוך רצון מסוגל להגיע רחוק יותר!

לא מדויק. הרב קוק )מאמרי הראי"ה, "הר כגיגית"( שלל טענה זו לגמרי: "אולי 
לא נעים לנו הדבר, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט אפשר שהיינו בוחרים 
בקבלה כזו שבאה ברצון חפשי, שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. 
כלל  ראויים  אנו  אין  וחלושים הם האידיאלים שלנו,  הננו  רצון  חלושי 
וכלל שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו". כלומר, הכרח החיים חזק 

יותר, אמיתי יותר ופנימי יותר מהבחירה שלנו.

הרי הרב קוק כתב גם במאמר הדור וגם בתיאור תהליך התשובה, שהכל 
יבא מתוך רצון והבנה? 

הרב קוק הרבה לעסוק בחופש הרצון ועודד את פיתוחו, אבל באותו זמן 
יבא בשלב שאחרי המעשה,  בענייני הלכה. הרצון  עסק הרבה בכפייה 
ובינתיים אי אפשר להפקיר את המציאות. לכן דרש  או במקביל אליו, 
"נכנס  )ולא  בפרהסיא  וכשרות  שבת  לשמור  החילוניים  מהחלוצים 

לצלחת"( כדי שהרבנות תיתן הכשר לתוצרתם.

הוא גם הפעיל כוח וסמכות, לכן כשבמזרע וכפר יחזקאל המשיכו לחלל 
שבת בפרהסיה ולאכול נבלות וטרפות, פרסמה הרבנות "אזהרה גדולה" 
ובה "מודיעים לכל תושבי עיה"ק שאסור לכל בר ישראל לקנות חלב, 
)כסלו  ירושלים"  תנובה  מחברת  החלב  תוצרת  ושארי  חמאה  גבינה, 

תרצ"ד(.

של  החכירה  לחוזה  סעיף  הכניסה  שהקק"ל  עד  קשה,  עבד  הראי"ה 
לפחות  לחלל שבת,  החוכרים מתחייבים שלא  כי  הקובע  המתיישבים, 
ובמפעלי  ובכרם  בשדה  ומלאכה  בנין  "מעבודות  וישבתו  בפרהסיה, 

תעשיה ומסחר" )אוצרות הראי"ה א עמ' 519(.

הוא התאמץ במשך שנת תרפ"ג להכניס את "חוקת השבת" לתל אביב, 
עד שמאמציו הוכתרו בהצלחה )אוצרות הראי"ה ד עמ' 185(. היום יש גורמים 
שמנסים לבטל את מה שדיזנגוף וחבריו הבינו שחיוני לצביונה של העיר 

העברית הראשונה.

חשש  לא  קוק  הרב  האם  הזו?  הכפייה  על  החילוני  הציבור  הגיב  איך 
שירחיק אותם?

בדברי  אפילו  ולכן  הזו,  הפעילות  את  אהב  תמיד  לא  החילוני  הציבור 
ההספד עליו היה מי שכתב "צבור הפועלים – גם אם לא יוכל להתעלם 
מצדדי הכפיה שנהגו בו בענייני אמונה – ישמרו לטובה את זכר האיש 
שידע בשדה ההסתכלות שלו למצוא את צד הקדושה במעשי הפועלים" 

)"דבר", ד' אלול תרצ"ה(. הם ידעו להעריך יפה את פועלו החיובי למען תחיית 

את  מרגישים  שהם  ידע  קוק  הרב  נגדם.  לכאורה  כשפעל  גם  האומה, 
במכתבים  התקיפה.  והפעילות  הביקורת  לצד  אליהם,  הגדולה  אהבתו 
רבים שבהם מחה נגד חילול שבת או עברות אחרות, השתמש גם בלשון 
חריפה וגם בלשון מקרבת ואוהבת. כבר למדנו בתניא, שיש לאהוב את 

החלק הטוב שבאדם ולשנוא את החלק הרע שבו.

אבל בנו, הרב צבי יהודה, היה נגד כפייה דתית והצטרף לתנועה ששללה 
כפייה!

זו טעות נפוצה. הרב צבי יהודה הצטרף לארגון נגד כפייה דתית, ועזב 
אותו, כשהארגון הפך להיות בעד כפייה אנטי־דתית )לנתיבות ישראל א עמ' 

רלט(. 

אך יש לדייק בפרטים:

העכשווי  במצבנו  מקום  אין  התורה  היה ש"מצד  הנימוק שלו  ראשית, 
עקרוני,  באופן  הכפייה  את  שלל  לא  הוא  כלומר,  דתית".  כפיה  לשום 
אלא באופן מעשי בהתאם למציאות בימינו, וכמו שציטט שם שהתורה 
דורשת כפייה על קיום מצוות, שכן מלקים את העבריין )שיחות הרצי"ה שמות 

עמ' 209(. 

והעיקר – אין לבלבל בין התנגדות ל"כפיה דתית" לבין "חקיקה דתית". 

יש  זאת  עם  יחד  התורה.  מדרך  אינן  אבנים  וזריקת  "התנפלויות  לכן 
להשתדל באמצעות חקיקה בכנסת שסדרי הציבור לא יהיו הפקר... בכל 
צבור יש חילוקי דעות, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית והכנסת מורכבת 
מנבחרי הציבור ומבטאת את הגוונים השונים שבאומה ומכריעה על פי 
רוב ומיעוט. אתם קוראים לזה 'כפיה דתית', אבל זאת החלטה של הכנסת 

ומה שהיא מחוקקת מחייב את כולנו" )שיחות הרצי"ה, צבא וישיבה, תשכ"ח(. 

למה לחוקק חוקים? האם הרב צבי יהודה לא שמח במדינת ישראל?

הוא שמח מאוד, אך לא היה מוכן 'להכשיר' בגלל זה את השלילה שבה. 
החינוך  מערכת  תיקון:  הדורשים  עניינים  שלושה  שיש  הדגיש  לכן, 
המשפט  מערכת  היהודית,  מהמסורת  הילדים  את  המנתקת  החילונית 

שלא אימצה את משפט התורה, והעדר חקיקה נגד המיסיון. 

כולם מבינים שכאשר יתקבל משפט התורה – זו כפיית האזרחים להתנהג 
בדיני ממונות כדין תורה. גם מערכת חינוך שמקנה ערכי מסורת עלולה 

להיתפס ככפייה. 

שהוא  ערך  לכל  חינוך  הרי  כפייה.  בנושא  חמורה  הטעייה  ישנה  אבל 
הרוב  לחנך.  זכות  לנו  שאין  קיצוני שטוען  זרם  יש  ולכן  כפייה,  נחשב 
סבור שיש לחנך, אבל הוויכוח הוא מה הערכים הנכונים. כיום מתבצעת 
בפועל כפייה חילונית בנוגע לאותם נושאים. מה שהכי חמור - החינוך 
הממלכתי כמעט מרוקן מתכנים מסורתיים, למרות שרוב גדול של אזרחי 

המדינה מגדיר עצמו לפחות מסורתי! 

מסתבר שאין מצב ביניים – או כפייה חילונית או כפייה דתית. לכן אין 
להיבהל מסיסמאות ולנטוש את המערכה הציבורית. לאור מה שהבאתי, 
ברור גם שאין לנמק מחדלי חקיקה בשמם של הראי"ה הגדול ובנו, זכר 

צדיקים לברכה.

כיצד אתה רואה את העתיד בתחום זה?

מאמין  מסורתי,  יותר  עצמו  מגדיר  בישראל  הציבור  האחרונות  בשנים 
ואומר "נעשה ונשמע", גם אם עדיין אינו שלם בכל המצוות. הדיבורים 
על "חקיקה דתית המשניאה את היהדות" אין להם בסיס מציאותי. את 
עיקר ההתנגדות מוביל קומץ קטן השולט עדיין בצמתים מרכזיים, ובהם 
יהודי  חינוך  הציבור חשוב  לרוב  ומערכת המשפט.  תקשורת, אקדמיה 

יותר, חקיקה השואבת מהמקורות, וצביון יהודי של המדינה. 

לכן אני אופטימי וסבור שאם נדע לפעול נכון ובלא פחד – נוכל לקדם 
את החקיקה בכל הנושאים החשובים, בלא להיכנס לצלחת או לבית של 
אף אחד. כך ניצור מרחב ציבורי יהודי מובהק, בכל תחומי החיים שלנו.

הר כגיגית וכפייה דתית
הרב אברהם וסרמן

ראש הכולל להלכה בישיבת רמת גן.
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במתח  מצויים  אנו  כברואים,  נוצרנו  שבו  מהרגע 
העדין אך הבלתי מרפה שבין מחויבות לצו עליון 
הבורא  עצמי.  שיכנוע  מתוך  הטוב  עשיית  לבין 
לבלתי  אותם  וציווה  הראשונים,  לברואיו  נתגלה 
סיפורי  כל  לאורך  מאז,  בגן.  אשר  העץ  מן  אכול 
המקרא, חוזר כחוט השני עיקרון הציות – אברהם 
למרות  האלוקי,  הצו  מכח  בנו  את  מקריב  אבינו 
שהוא מנוגד למצפונו ורגשותיו; יצחק אבינו נמנע 
מלצאת מן הארץ בהוראה אלוקית בניגוד לתוכניתו; 
יורד למצרים בהנחיה אלוקית, הפוך  ויעקב אבינו 

לתחושותיו האישיות.

בצו  המצוות  עשיית  בתיאורי  מלא  המקרא  כל 
עם  של  הכהן,  אהרן  של  רבנו,  משה  של  האלוקי, 

ישראל, ועוד.

תורתנו מלאה מצוות כרימון – תרי"ג במניינן, דבר 
שאין לו אח ורע בשום דת וחוק בעולם מאז ומקדם. 
יהודי מלווה בהוראות הלכתיות על כל צעד ושעל, 
מדיני בית הכסא ודיני תשמיש המיטה ועד הלכות 
דעות ואמונות – מה נכון לחשוב ומה לא, מה אסור 

להעלות על הדעת ומה כן.

כל  של  העמוקה  התשוקה  ניצבת  השני  הצד  ומן 
שהיא  להרגיש  המצווה,  עם  להזדהות  ה',  עובד 
שייכת אלי, לחוש שאני עושה את מה שטוב לי, את 

מה שאני רוצה לעשות.

התרבות  מן  המושפע  בעולם  מכך,  יותר  ועוד 
התוכן  עם  התחברות  להרגשת  הרעב  המערבית, 
הרוחני של כל פעולה הופך למנקר, לבלתי נסבל, 
ואנו רואים לנגד עינינו אלפים ורבבות הנוטשים את 
שאין  חשים  שהם  מפני  רק  והמצווה,  התורה  דרך 

דבר ה' נוגע בהם, שהם לא 'מתחברים'.

אז מה נכון? כיצד יש לעבוד את ה' יתברך? מתוך 
או  דלתתא  באתערותא  רציה,  מתוך  או  כפייה 

באתערותא דלעילא?

מפחיד מאוד אבל אין ברירה
אז כמעט כמו בכל דבר – גם וגם, על דרך האהבה 
לעובדו,  גם  אך  ה'  את  לירא  מצווים  אנו  והיראה. 
וכשם שכך אנו צריכים להרגיש כלפיו )בפקודה!(, 
כך אנו צריכים להרגיש כלפי מצוותיו – פחד איום 
ונורא מן העבירה, במקביל לתשוקה עזה לקיום כל 
מצווה נעימה ומתוקה. להרגיש את המרחק בינינו 
לאדון הכל המצווה עלינו מחכמת אין קץ שיש בו, 
אך גם לחבק את המלך כפי יכולתנו, את ידיד הנפש 
רצונו,  אל  עבדו  את  שימשוך  הרחמן,  אב  שלנו, 

שיעזור לי לעשות רצוני כרצונו.

לעבור  הזה,  בצורך  רבות  עסקה  החסידות  תורת 
מעולם של 'אתכפיא' לעולם של 'אתהפכא', מעולם 
של כפייה חיצונית )גם אם אלוקית בבסיסה( לעולם 
הצו  עם  עמוקה  הזדהות  של  נפשי,  מהפך  של 

האלוקי.

הסכנה בעולם כזה ברורה – עליה התריעו כל גדולי 
המצוות.  טעמי  לדרישת  ביחס  דנו  כאשר  הדורות 
אשר  המלך,  שלמה  של  טעותו  הוצגה  כדוגמה 
מתוך הבנה מסוימת בטעמי המצוות חשב שהן אינן 
נפילתו. לכן  רלוונטיות עבורו, ובכך היתה תחילת 
היו מן הראשונים שהתנגדו לדרישת טעמי המצוות, 
והמרכזי  רבות,  בכך  שעסקו  רבים  היו  מאידך  אך 
הצמיד  אשר  החינוך  ספר  בעל  הוא  כידוע  שבהם 
לכל מצווה את 'שורשי המצווה', בה ניסה לנמק את 
טעם המצווה. ואולי אף שורשי מחלוקת זו נעוצים 

במחלוקת בין התנאים, האם 'דרשינן טעמא דקרא' 
או לא. רבי שמעון, חכם הסוד הרואה פנימה, דורש 
טעמא דקרא. אמנם, אנו לא פוסקים כמותו לגמרי 
בכך, אבל בדור של התגלות פנימית, הורונו רבותינו 
עבר  אל  לאט  לאט  לצעוד  שיש  החסידות  גדולי 

עולם של הזדהות, של התחברות פנימית מחויבת.

לחלק  קורה  מה  רואים  אנו  כי   – מאד  מפחיד  זה 
דתי־לפעמים  הדתל"פ,  הזאת:  בדרך  שהולך  ממי 
מתקופתנו  כך  כל  לנו  המוכר  דתי־לפי־דעתי,  או 
התמוהה והמופלאה כאחד. קם בבוקר ומחליט מה 
בא לו לעשות היום – יום כן יום לא, ויום למה לא... 
זו לא דרכה של תורה, ולכן רבים נרתעים מהסגנון 

הזה לחלוטין.

כפי  הדלה,  הבנתי  למיטב  החסידות,  תורת  אך 
בחסד  לשמש  שזכיתי  אמת  מצדיקי  שקיבלתי 
לחשוש  לא  גבוה,  לכוון  לנו  קוראת  עלי,  אשר  ה' 
מהדבקות בשכינה, להרשות לעצמנו לחפש חיבור 

אל כל מצווה ופרט בתורתנו הקדושה.

 אין חוק ברית מילה

בעולם   – עלינו  לכפות  יודעת  גם  תורתנו  כמובן, 
של ממלכה מתוקנת, רוב עוברי העבירה יבואו על 
עונשם על המרותם את דבר ה'. אך לעת עתה, כל 
וחושך  אור  של  חלקית  במציאות  מצויים  אנו  עוד 
משמשים בערבוביה, עוד לא הגענו לשם. אין לנו 
האפשרות, טכנית אך גם הלכתית, לכפות על מאן 
עמוק,  שכנוע  של  בדרך  לעבוד  עלינו  דבר.  דהוא 

קרוב לבבות והטעמת המצוות.

את  להביא  הדרך  האם  שנים  עצמי  את  שואל  אני 
מכונה  לעתיד,  דתי   – )דתל"ע  הדתל"עים  אחינו 
על  תהיה  ישראל  למסורת  לזיקה  'חילוני'(  בטעות 
'בעבותות  קרובם  ידי  על  או  חוקים  חקיקת  ידי 
ביותר  המקוימת  המצווה  מה  וראה  צא  אהבה'. 
במדינת ישראל )ובעולם היהודי כולו( – הלא היא 
יש  כפייה.  שום  ובלי  חוק  שום  בלי  המילה,  ברית 
לי גם כיוון לתשובה, אך אשמור אותו לעצמי, שכן 
אותנו  ישראל המנהיגים  גדולי  בידי  מסור  זה  דבר 

ברמה הציבורית.

אך בתוכנו פנימה – מה נכון יותר לעשות? לכפות 
או לשכנע? אני מאמין ששכנוע הוא הדרך היחידה 
להשיג משהו נכון בעולם של היום. בבית, בחינוך 
את  להביא  מקום.  בכל  החינוך,  במערכת  הילדים, 
להרגשת  ותלמידותינו,  תלמידינו  ובנותינו,  בנינו 
ביותר,  הקטן  ולו  פרט,  כל  עם  עמוקה  הזדהות 
שוב  להדגיש  לחזור  במקביל  כמובן,  ה'.  במצוות 
ושוב – אנו מקיימים את מצוות הבורא גם כשהיא 
גם  אותנו,  מקוממת  כשהיא  גם  לנו,  מובנת  לא 
כשלנו, בשכלנו הדל, נראה אחרת. אנו בני אברהם 
מוכנים  אנו  וגם  המזבח,  על  בנו  את  שעקד  אבינו 
למסור את נפשנו על דבר ה', בכל מצב ומקרה. אך 
אנו לא נפסיק לחתור למציאות בה נרגיש התחברות 

עמוקה, כללית ואישית, עם כל מצווה ומצווה.

הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, אך אנחנו 
לא צריכים לחזור על כך כל הזמן. בארוע המכונן 
כפייה  להתקיים  צריכה  היתה  תורה,  מתן  של 
מוחלטת, ללא נתינת פתח, אך כעת, אחרי שקיבלנו 
את התורה מאונס, שבנו וקיבלנו אותה מרצון לאחר 
'מאהבת  ע"א(,  פ"ח  שבת  הגמ'  )עפ"י  אסתר  מגילת  נסי 
אותה  לקבל  ממשיכים  ואנו  שם(,  רש"י  )כלשון  הנס' 

מאהבה.

נכנס  האינדיבדואליסטים  דור 
שהוא  שומע  כשהוא  לחרדות 
זאת  למרות  אך  משהו,  חייב 
ולא  אותנו  מכריחה  התורה 

מוותרת.
התורה מכריחה - אבל בלי רצון 

וחשק זה לא ממש הולך.

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני
 הרב ארלה הראל

ראש ישיבת 'לב־חדש', שילה  

מתחבר 

נכנע?
או

הרב אברהם וסרמן בטוח 

שכפייה זה טוב, נקודה. הרצון 

וההתחברות מנעימים את 

הדרך, אבל לא סוללים אותה.

הרב ארלה הראל, יודע שאי 
המטרה היא אהבה והזדהות, אפשר בלי כפייה, אבל 
רק ככה עובדים היום, 

ובצדק.



ָך ָעַלן? ְעְתּ אֹוָרְייָתא ּדַ
בּועֹות ְמֵעט ָאִבי ָטאּוּב יר ְלׁשָ  ׁשִ

בּועֹות ֵהן ְתקּופֹות ַארּוּכֹות  ַבע ׁשָ  ׁשֶ
ב ַעל ַהִמְדָרָכה ְוֵעיַני ַרּכֹות   יֹוׁשֵ

ִלְבּכֹות: ַרק אֹות, ַרק אֹות, ַרק אֹוָת-ך, 

ּקֹות ים ְותֹוָבנֹות ּדַ  ַרק ַלְחפֹון ִחידּוִשׁ
ה ְמאּוָמה, לֹא ֵמִקים ְמהּוָמה, ָאמרּו ִלי ְלַחּכֹות  לֹא עֹוׂשֶ

ל ְשִתיקֹות עֹות ׁשֶ ׁשָ יסּוִפים ּבְ יַע ִכּ  ְלַהְטּבִ
ּקֹות ִמים ְוַגם ֶאת ַהּדַ  סֹוֵפר ֶאת ַהּיָ

חֹוָבה ְוָאז ׁשּוב ְלַזּכֹות ך ָבּ ְמַהֵפּ

ך  י ַהּכֹל ּכָ  ִהְזַנְחִתּ
ב מּוְזָנח  ֲאִני יֹוׁשֵ

 לֹא ְמגּוָלח
ח  לֹא ְמטּוּפָ

י ְמדּוְכָדך יָסא ּדֵ  ֵמַחד ּגִ
ְמרּוָגׁש ְמאֹוד, ֵמִאיָדך

ְבֵרי ַהֲחָלִקים  י קֹוֵרא ִמּכֹל ׁשִ  ַאְתּ ׁשֹוַמַעת? קֹול ִליִבּ
ים ּקִ  ְשַֹבע ְמרֹורֹות, זֹוֵלל ַמְמַתּ

ָחִקים ׁשְ ס ִלְתהֹומֹות, נֹוֵקב ּבַ  ְמַטּפֵ
ירֹוֶטְכִניָקה, לֹא קֹולֹות ּוְבָרִקים ְמִעי: ֵאיִני ָצִריך ּפִ  ׁשִ

ים ֹוָפר הֹוֵלך ְוָחֵזק ְלֶמְרַחּקִ  קֹול ַהּשׁ
ַמע ִלי ְלְפָרִקים ֵאינֹו ִנׁשְ ׁשְ ם ְכּ  ּגַ

ל ָהַחְייַדִקים ָליֹות ְוֵלב ְוֶאת ּכָ  ַמְרִעיד ּכְ
תֹוך ָהַעָסִקים מֹו ְצִפיָרה, ְבֶאְמַצע ַהּיֹום, ָעמֹוק ּבְ ה, ּכְ  ִהּנֵ

ׁשֹוֵבר ֶאת ַהְקִליּפֹות, ֵמִמיס ֶאת ַהַאִזיִקים

ב, ָהָרָעב ֶלֱאכֹול  ַהּקֹול, ַהּכֹל, ְמַייֵסר ֶאת ַהּלֵ
ִמים, לֹא ִנְגֶמֶרת ְוִהְתַחְלִתי ִלְזחֹול  ּוְסִפיַרת ַהּיָ

חֹול ָוון ָוֶצַבע: ֶזה ָאדֹום ְוֶזה ּכָ  ְלָכל ֶאָחד ּגָ
 ֶזה ָמֵלא ָנָקם, ֶזה יֹוֵדַע ִלְמחֹול

ִמְכלֹול ְפֶאֶרת ּבְ בּוָרה ְוזּו ּתִ  ֶזה ֶחֶסד ְוזּו ּגְ
ִמְכחֹול ַצָייר ֶנֱאַבק ְבּ ם ְכּ ְרּכָ  ּוְלַצֵייר אֹוָתְך ּדַ

יְנזֹון ְקרּוזֹו חֹוֵרץ ַבחֹול מֹו רֹוִבּ  ּכְ
ְבָיכֹול ְתַגלי ַהּכֹל ֲאִני ָיכֹול, ּכִ ִתּ  ַעד ְשׁ

י ַעל ָהִמְדָרָכה ָהַאפֹוָרה ם עֹוֶדּנִ  ְוׁשָ
ָמָרא ם ַעל ָהְסֵטְנֵדר, ִמְתַקֶמֶטת ַהּגְ  ִנְרּדָ

ֵמֵגיָרה ר ָבּ סֹוד ֵסֶפר ִנְסּתָ  ַמְצִניַע ּבְ
ָכל ׁשּוָרה יָרה ּבְ ֶקט ׁשִ ׁשֶ ׂש ּבְ  ְמַחּפֵ

 גֹוֵמר ֶאת ַהַדף ְוָאז חֹוֵזר ֲחָזָרה
ֵריָרה ְעגּוִעים ַעד ֵאין ְבּ ִניגּון ָעֵרב ְרוּוי ּגַ  ּבְ

ִחיָרה  ַעד ֵאין ּבְ
ל ַהּתֹוָרה תֹוך ָהַאִוויָרה הסֹוֵעָרה ׁשֶ ִנְבַלע ּבְ

ֵבד ַעל ָהָהר ַחר ְוָעָנן ּכָ ְמּדּוֵמי ׁשַ עֹות ּדִ  ׁשְ
 ֲהמֹון ִציּפֹוִרים ְמַצֵייץ ֶזֶמר לֹא מּוָכר 

ִנְגַמר ְיָלה ׁשֶ  ַהּיֹום צֹוֵחק ִמן ַהּלַ
ֶבת חֹוֵזר ִמִמְקֶווה ּבֹו ִנְטָהר  ְוָחִסיד ִעם ַמּגֶ

ְיָלה ְמהּוְרָהר  ל ַהּלַ ּכָ  ּוַמְתִמיד ׂשְ
ְתאֹום ָזַהר ּוֵמֵעיָניו ָפַרץ ָנָהר  ּפִ

ָמר מֹו ּתָ ֵלב ֶאָחד ּכְ דֹול מּוָתׁש, ּבְ  ְוָקָהל ּגָ
 ִהְרִגיׁשּו ַיַחד ְלֶרַגע ָיָקר

ל ְוָלַמד ְוִנְזָהר ְלּפֵ ל ֶאָחד ּפִ ּכָ ה ׁשְ ּמַ  ׁשְ
ָאר  ְ מּוְכָרח ְוָכל ַהּשׁ יד ֶאת ַרק ַמה ְשׁ  ְלַהּגִ

לֹוַמר ִאיּלּו, ּכְ  הּוא ִלְכאֹוָרה, לּוֵלי ְדִמיְסָתִפיָנא, ּכְ
ִהְתַעְמקּות  ֵביקּות ְוַאִדיקּות ּוְמִתיקּות ְבּ  ִמּתֹוך ּדְ

ָפַתִיים ְשנֹוְטפֹות ַמר  ְוָהׂשְ
ֶעֶצם ַמה ְשֶאלֹו־ִהים ָאַמר ֶזה ּבְ

 

שינוי בקיץ הזה תוביל 
בחייך



מצטרפים לקהילה הדתית החדשה בחריש!

איכות 
חיים

של  הבנייה  באיכות  בטוחים  להיות  יכולים  אתם  הנדסה,  בג'יי  כשמדובר 
מקבלן.  סופי  ובמחיר  מושלמת  גימור  ברמת  יוקרתי,  במפרט  שלכם,   הדירה 

בזכות הקהילה שבונה חברת 'באמונה', תוכלו ליהנות מקהילה מגובשת, משכנים 
 איכותיים, מחיי חברה תוססים ומאווירה דתית בדיוק כפי שחיפשתם.

ל הפארקחריש ע
ור לגור בתוך צי

תמיד חלמתם על דירה באיכות גבוהה. 
תמיד חלמתם להיות חלק מקהילה איכותית. 

חברת 'גיי' הנדסה' וחברת 'באמונה' - משתפות פעולה 
כדי לגרום לחלומות שלכם להפוך למציאות. בפרויקט 
'חריש על הפארק' תיהנו מסטנדרט בנייה גבוה וממחיר 

סופי, וגם תזכו לקהילה מגובשת ותוססת. 
זה איכות חיים.

. ה ל י ה ק ם  כ ל ם  י נ ו ב

שיווק: יזם:

1-700-500-555
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4 חדרים   דירת 
1,000,000 ש"ח בלבד! החל מ-
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מעל 
ומעבר

אנחנו לא יודעים איפה עומד הר סיני או מתי בדיוק 
ניתנה התורה • כשהחזקתי בכתב ידו של הרמב"ם, 
לא התעניינתי בתוכן, שאותו כבר הכרתי, היה שם 
משהו אחר  • במפגש עם הקדוש ברוך הוא אנחנו 
חוצים את גבולות העולם הזה, השאלה היא האם 

אנחנו מעוניינים לקבל

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

יכול להיות שהיה מן הראוי שאנשים לא יתפללו בנץ 
בתפילת  אשר  אנשים  יש  בפועל  כי  השבועות.  בחג  החמה 
שהיה  מה  בדיוק  לא  הם  בשבועות,  התורה  ובקריאת  שחרית 
צריך להגיע אליו, בזמן מתן תורתנו. יש קריאת התורה ואנשים 
יש  זאת...  כל  עם  אבל  נרדמים,  לא  מהאנשים  וחלק  שומעים, 
ואז  ונשארים עד הבוקר,  ליל שבועות'  'תיקון  יהודים שאומרים 
טכניות  רק מסיבות  כך מתפללים שחרית.  ואחר  לישון,  הולכים 

אנשים לא עושים את זה. 

שבועות הוא חג בלי תאריך. רק מפני חטאינו יש לנו תאריך, כי 
כשהיו מקדשים את החודש, שבועות יכול היה לצאת בשישי או 
שביעי בסיון. בתורה אין לחג הזה תאריך, כתוב שזה חמישים יום 

ממחרת השבת, אבל לא כתוב תאריך בתורה.

סוכות נקרא בסידור 'זמן שמחתנו'. לפסח קוראים 'זמן חירותנו'. 
ומה עם שבועות? שבועות נקרא 'זמן מתן תורתנו'. אבל הקשר 
מקום;  בשום  בתורה  מפורש  לא  תורה  למתן  השבועות  חג  בין 
אנחנו מגלים אותו מתוך עיון בתורה, ומה שאפשר לומר זה שלכל 

הדעות הם באופן כללי באותו זמן בשנה.

שבועות הוא חג בלי תאריך. בתורה אין לחג הזה תאריך; כתוב 
שזה חמישים יום ממחרת השבת, אבל לא כתוב תאריך בתורה. זה 
שבימינו יש תאריך לחג השבועות זה רק מפני חטאינו, כי כשהיו 
לצאת  היה  יכול  שבועות  הראיה,  פי  על  החודש  את  מקדשים 

בשישי או שביעי בסיון. 

אומרים  יש  בעניין:  תנאים  מחלוקת  יש  תורה?  מתן  היה  מתי 
שמתן תורה היה בו' סיון ויש שאומרים שהיה בז' סיון. לכאורה 
זה מאורע חשוב, אבל בתורה לא כתוב מתי הוא התרחש. אנחנו 

יכולים לשער את זמן, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק.

להר סיני יש ֵשם, אבל לאמיתו של דבר אין לו כתובת, 
האם מישהו ידע באיזשהו זמן איפה הוא? היחידי שכתוב 
עליו שהוא הלך לשם באיזשהו זמן זה אליהו הנביא. חוץ מזה לא 
כתוב שמישהו ביקר שם. אמנם לא נראה שיש למקום, להר סיני, 
זה מקום  – הרי  איזושהי משמעות של קדושה, אבל מעבר לכך 
מעניין, מקום שקרה בו איזה מאורע. ויש מקומות שאנחנו מנסים 

לזכור אותם גם בלי קדושה. 

יש מקומות כמו הר עיבל והר גריזים, שהתורה מציינת את הכתובת 
שלהם - "הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש וכו'"; 
אנחנו צריכים לדעת איפה זה, ולכן כתוב איך בדיוק מגיעים לשם. 
צריך  לא  שאני  מפני  הכתובת  מצוינת  לא  אחרים  מקומות  לגבי 
לדעת איפה הם. אכן, אין לנו מה לעשות היום בהר סיני, הקשר 
אליו זה רק ענין של סנטימנטים. אבל מעבר לסנטימנטים, השאלה 

היא האם הר סיני הוא מקום שצריך להיות על המפה או לא? 

עמק האלה, למשל - אמנם היו שם כמה קרבות וכמה ניצחונות, 
אבל זה לא מקום קדוש, ובאמת אין לנו סימון של המקום שבו 
מפני  אותו,  לזכור  מנסים  אנחנו  עדיין  אבל  גלית,  את  דוד  הרג 
זיכרון כזה,  לנו  סיני אין  שקרו בו דברים משמעותיים. לגבי הר 

ולדעתי זו איננה סתם השמטה. 

כל העניין של מתן תורה באמצע המדבר הוא בעצמו דבר תמוה; 
ציה  בארץ  שם,  אדם  עבר  שלא  במקום  התורה?  ניתנת  איפה 
זו,  מבחינה  התורה?!  את  בו  לתת  זה  מקום  מין  איזה  ושממה. 
הקיום שלנו לא מתחיל בארץ ישראל, התרבות שלנו לא מתחילה 
בארץ ישראל, איפה היא מתחילה? - במקום שלא עבר שם איש. 
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היא  המיושב.  העולם  של  לתחומים  מעבר  ניתנה  התורה 
ניתנת במקום שהוא לא עולם מסוים - בתוך שממון, בתוך 
השממה, שם הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. מדוע? מפני שהתורה 
אינה שייכת למקום. מאוחר יותר, התורה נעשית קשורה לארץ ישראל, 

אבל עצם העניין של מתן תורה, אינו שייך למקום. 

באותו אופן, כאמור, התורה גם לא שייכת לזמן. 

תחשבו על זה, מבחינות רבות זהו המאורע הכי חשוב בהיסטוריה - מתן 
תורה זה מפגש שאין דומה לו, מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם, עם־
ישראל. ואף על פי כן, הפרטים של המאורע מטושטשים. מדוע? מפני 
שמתן תורה הוא מאורע שהוא מעבר לזמן ולמקום. הוא נמצא בזמן, אבל 
אנחנו לא ידועים מתי, הוא נמצא במקום, אבל אנחנו לא יודעים מהו. 
ניתנה  - לא בתחומי ההכרה. לכן התורה  מתן התורה הוא טרנסצנדנטי 

לא במקום ובזמן. 

ביותר הוא קודש הקודשים, אך "מקום  לשם השוואה, המקום הקדוש 
ארון אינו מן המידה" - פירושו של דבר שהארון לא נמצא בממד המקום. 
קודש הקודשים הוא מין חלון בין העולם שלנו לעולם אחר, זהו מקום 
שאינו מקום, מקום שמעבר למקום. באותו אופן, גם יום כיפור הוא יום 
שלא נספר בימי השנה. יש זמן של השנה, ויום כיפור הוא חלק ממנו. 
כשהכהן הגדול נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים, הוא נכנס ביום שאינו 
הכי  הנקודה  וזאת   - הדם  את  מזה  הוא  ושם  מקום,  למקום שאינו  יום, 

קדושה.  

העולם שלנו, הוא עולם של מקום ושל זמן, ויש לו את הגבולות שלו. 
מעבר לגבולות הללו, יש תווך, שעובר אל המקום שלמעלה מהמקום, 
אל הזמן למעלה מהזמן. וכך במתן תורה, המקום הוא לא מקום והוא 
לא משאיר לנו שום עקבות, וגם לגבי הזמן - ברור שהתורה ניתנה בזמן 
התורה  תורה.  למתן  תאריך  אין  מופיע,  לא  הוא  בתורה  אבל  מסוים, 
מעבירה אותנו ממה שנמצא בזמן ובמקום אל מה שמעבר לזמן ולמקום. 
מתן תורה זה הפגישה של בני אדם עם מה שהוא מעל ומעבר לתחום של 

בני אדם ושל האנושות. זה מתן תורה.

בהגדה של פסח אנחנו שרים "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את 
התורה - דיינו". איזה מין דיינו זה? בשביל מה לבוא לפני הר סיני אם לא 
כדי לקבל את התורה? מסתבר שפגישה כזאת עם הקדוש ברוך 
הוא, גם אם הוא לא היה אומר לי שום דבר, זה עניין גדול. 
בעשרת הדיברות יש דברים חדשים ויש דברים ישנים. למשל, זה שאסור 
לגנוב - אלף שנה לפני מתן תורה כבר היה חוק כזה שאסור לגנוב. אלא 

שהעניין הוא לעמוד לפני הר סיני ולפגוש את הקדוש ברוך הוא. 

יש דיון לגבי השאלה כמה דיברות עם ישראל שמע מפי הקדוש ברוך הוא 
- ייתכן שהם שמעו רק את שתי הדברות הראשונות או רק את הראשונה. 
נוגעים  שאנחנו  העניין  עצם  משנה;  כך  כל  לא  שזה  היא  האמת  אבל 
זה העיקר. לא משנה מה אשמע בעשרת   - ומשיקים לקדוש ברוך הוא 
כל  את  אפילו  או  שבתורה  המצוות  כל  את  דברים,  עשרה  הדיברות; 
התורה שבעל פה - העניין הוא עצם הדבר שאני נוגע בקדוש ברוך הוא. 
הכתב והמכתב של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בגמרא: "אנא נפשי 
באצבע  "כתובים  שהלוחות  בתורה,  גם  שמופיע  וכמו  יהבית",  כתבית 
אלוקים", בכתב ידו של אלוקים - זה העניין של לוחות הברית, וזה יותר 

חשוב מהתוכן עצמו.

ובין  אוקספורד,  של  לאוניברסיטה  אותי  הביאו  אחד  יום 
השאר הוליכו אותי לספריה של האוניברסיטה, ששם יש כתבי 
יד, ונתנו לי להסתכל בכתב ידו של הרמב"ם; לא בהעתק אלא בעצם כתב 
ידו. זה לא היה משנה מה בדיוק כתוב שם; אני כבר יודע את הדברים 
שהיו כתובים שם, אבל עצם הידיעה שזה כתב ידו של הרמב"ם ושאני 

מחזיק אותו - זה משהו אחר.

כל  הוא.  ברוך  לקדוש  מגיע  האדם,  שאני,  זה  תורה  מתן 
השאר הבל הבלים. זה העיקר, מה יכול להיות יותר מזה? כמו 
שישראל אמרו, שהם לא האמינו שאדם יכול לדבר עם אלוקים ולהישאר 
חי - עצם הדבר שיכול להיות מגע כזה שאחריו ישראל נשארים בחיים - 
זה פלא גדול. דיינו שקירבנו לפני הר סיני, לפגוש את הקדוש 

ברוך הוא. על זה עושים את החג ואת המהומה הגדולה.
אנחנו  האם  היא,  השאלה   - תורה  נותן  הוא  ברוך  הקדוש  תורה  במתן 
מקבלים את המתנה הזאת. מעבר למתן תורה, צריכה גם להיות קבלת 
התורה. זה לא חייב להיות בשבועות, זה יכול להיות בכל יום ובכל חודש. 
יש אנשים שזוכרים תאריך ספציפי, שבו הם קיבלו על עצמם את התורה. 
יש יום מתן תורה, ויש גם יום לא מוגדר של קבלת התורה, ויש גם יום 
של שמחת תורה. יכול להיות שבמתן תורה אין זמן לעשות שמחת תורה, 
אנחנו יותר מדי נפעמים, זה מאורע מהמם. אחר כך אנחנו נרגעים ואפשר 
לעשות שמחת תורה. יש אנשים שמקבלים את הפרס הגדול, מתעלפים, 
ורק אחר כך יכולים להירגע ולחגוג. באותו אופן, קיבלנו את התורה - זה 

היה מאורע מהמם, השמחה מגיעה אחר כך.

מקבלים  אנחנו  ומתי  התורה,  את  נתן  הוא  ברוך  הקדוש 
יהיה  זה  שאצלך  להיות  יכול  אחר.  ביום  אדם  כל  אותה? 

אפילו היום. 
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כן, קראת נכון! רק ל-15 משקיעים:
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עבודת ה' ברוח והצלה
בס"ד

עם ישראל! אין כמותכם בעולם! שנהיה קרובים כל השנה!

מפצחים את עמלק ספק. הוא לא יסתפקאל תיכנס לדו שיח עם אדון 
בהתוועדות עם הרב עדין אבן ישראל 

הנעל נשארה עם הגפילטע
כשליטאים משחקים אותה שפויים בקבלת 

שבת פורימית. כשחסידים מנסים להתחפש 

לסרוגים עם "העם עם הגולן". וכשמזרוחניק 

מנסה להבין מתי יתחיל כבר הטיש באמשינוב?

ארבע מצוות החג - בפנימיות!

גם אתם יכולים להאיר את העולם באורה של עבודת ה' ותורת החסידות.
הירשמו עכשיו וקבלו כל שבוע חבילה של עלוני "קרוב אליך" עד הבית!

לחלוקה בישיבה, באולפנה, בסניף, בקמפוס או בישוב...
*ההפצה כרוכה בהשתתפות בדמי המשלוח בלבד )אפשר מכספי מעשרות(

פנו אלינו עוד היום במסרון:      052-4061065 )אהרן(
 info@qarov.org       או במייל
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